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1. Splnění požadavkri zadání.

Zadánípráce spočívá v seznámení se s problematikou d chání pacientri P i Provádění radioteraPie a návrh

a realizaci p ípravku pro záznam této dechové činnosti v reálném Čase. Z tohoto Pohledu je Práce sPlněna,

v, sledkem je p ístroj s pracovním označením ,,Dechmetr". Tento se skládá z externí hardwarové části (která

je v kontaktu s pacientem) a softwaru.

Z didaktického hlediska je zadání práce zcela ve shodě s pot ebami oboru a klade vysoké nárokY na

studenta,

2. Hodnocení formá!ní stránky závěrečné práce.

p edložená práce má standardní pravu, teoriije věnována pouze asi Čtvrtina rozsahu, coŽ je PotěŠitelné,

Rozsah samotné práce (cca 79 stran bez p íloh) je pr měrn, . Kapitoly jsou Členěny logickY, některé základní

informace t, kajícíse ričinkťr ionizujícího zá ení nebo fyziologie d, cháníjsou možná zbytečné, vhodné by

bylo naopak pojednat o stereotaktick, ch metodách, abych si Čtená udělal p edstavu, ProČ je zde d' chání

tak kritick, m prvkem. Dále by pomohlo drislednější kapitol a jejich zkrácení, či p evedení statistiky do

samostatné kapitoly. popis softwaru v kapitole 3.6 je p íliš podrobnli. Nerozumím za azení kaPitolY 3,9,4

a dalších hned za technick, popis.

po jazykové stránce se jedná o poměrně kvalitní práci. Je zde minimurffiormálních chYb. V kaPitole 2J"10

t etí odstavec má b, t ,,p i hyperfrakcionaci", je používán termín ,,frekvence" i ,,kmitočet", v kaPitole 2,2'4

místo ,,tenze,, má b, t asi spíše ,,parciálnítlak". Na konci kapitoly 3.1 má b 't ,,v latero-1aterálním", Čidla

adalšísoučástikmě eníjsou,,mě icí",p eklep,,re imu"nastr.41_.V,slednéschémasoftwarového ešení

v programu Labview na str, 86 není pro zmenšení a deformaci čitelné,

3. Hodnocení v, sledk závěrečné práce.

Podle uváděnrich dokumentťr je systém funkční a byla provedena i urČitá klinická mě ení na pracoviŠti

radioterapie. v kapitole 3.3 je najednou uvedeno hotové schéma zapojení, nejsou riplně jasné vstupní

podmínky a tedy cel, postup návrhu obvodu. Popisu mechanické části v kapitole 3.5 bY Pomohlo nějaké

schéma nebo fotografie, která by oz ejmila, jak p esně mě icí sonda vypadá.

4. Hodnocení práce z hlediska p ínosu nov,ch poznatk ,

Jedná se o originální konstrqkční.práci, kde student navrhuje jak elektrickou a Část mechanickou (mě icí

pás), tak softwarovou (zpracoÝání a zázmamdat). V, sledkem práce tak je originální sYstém, kten mťrŽe

sloužit pro dálšíexperimentální činnost nebo pro v, ukové čely. srovnání s komerčním systémem

v kapitole 3.9.3 vyznívá p íznivě.

5. charakteristika v, běru a využití studijních pramen ,

v seznamu použit, clr zdrojťr je uváděno 29 použit, ch pramen , chybívšak většina literatury doporučené

v zadání práce. Zdroje jsou rrizného druhu, jak klasické biomedicínské uČebnice, tak léka ské ČasoPisecké

,prace



články a internetové zdroje. Z formálního hledika jsou odkazy v textu uváděny poděkud nejednotně, je

kombinován hardvarský i vancouverský systém, navíc s kulatými i hranatými závorkami (viz např. str. 17).

6. Otázky k obhajobě.

- V kapitole 3.9.2 TestováníVisual Coachingu se zabýváte testováním normality dat pomocÍShapiro-Wilkova

testu. při hodnotě p < 0,001 hypotézu zamítáte, při p = 0,0a7 užji přijímáte. Je v tom tak zásadní rozdil?

- Dále píšete, že pro statistickému porovnání použitých měřících metod byl pouŽit znaménkový test. Jsou

však ta data skutečně párová?

- Jak dlouho trvá řádné připojení pásu na pacienta?

- Bylo mechanické řešení sondy také součástí práce?

7. Souhrnné hodnocení.

Jedná se o kvalitní práci, kde student prokázal znalostijak ze zdravotnické oblasti, tak předevŠÍm technické

znalosti a dovednosti a schopnost jejich aplikace. Kombinaci elektrotechnického návrhu, softwarové

aplikace, klinického měření v praxi a statistického zpracování dat povaŽuji za vrcholnou formu závereČné

práce a hodnotím nejlepším stupněm.

celkové hodnocení:
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