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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání práce je průměrně náročné a bylo splněno v celém rozsahu. Práce navazuje na dlouhodobý
výzkum v oblasti impedanční spektroskopie a elektrické impedanční tomografie.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka ze začátku řešení pracovala intenzivně, nicméně v dalších fázích prvotní zápal ustrnul.
Toto téma konzultovala s vedoucím práce a s dalšími konzultanty, frekvence konzultací byla četnější
v prvních měsících řešení.

3. Aktivita při dokončování.
Práce nebyla dokončena v dostatečném předstihu, do definitivního obsahu mohl vedoucí zasáhnout
pouze omezeně.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Z analýzy podobnosti dokumentů vyplývá, že 18%
práce se shoduje s jinými dokumenty, z čehož převážná část shody je v teoretické části práce, kde
studentka využila svou bakalářkou práci s mírnou reformulací textu na podobné téma. Toto považuji
za nešťastné a snižuje to celkový dojem z odevzdané práce. V praktické části bylo naplněno zadání
od návrhu řešení, přes implementaci v prostředí MATLAB až po testování a simulace. Tato část je
postavena na datech EIDORS, práci by prospělo srovnání s daty i mimo tuto databázi.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce samotná nepřinášení nové poznatky, simulační framework může být použit pro evaluaci
rekonstrukčních metod.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Práce cituje 29 pramenů, které se tématicky vztahují k diplomové práci. Převzaté části nejsou vždy
vhodně odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Bakalářská práce, ze které studentka cituje, není mezi
zdroji uvedená vůbec.

7. Souhrnné hodnocení.
Práci považuji za dobrou, studentka prokázala schopnost orientace v tématu a v praktické části
předvedla návrh řešení simulačního frameworku, implementaci v prostředí MATLAB a zhodnocení
výsledků práce. Výsledky práce snižuje podobnost dokumentů uvedená v bodě 4 tohoto posudku,
nešťastná forma prezentace samotných výsledků v praktické části a obecně horší forma diplomové
práce, a to zejména v oblasti sázení textu a obrázků. I přes to studentka splnila celé zadání práce a
rozhodně ji doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
V kapitole 7 používáte interpolaci, vysvětlete její podstatu vzhledem k prezentovanému obrazu.
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