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1. Splnění požadavků zadání. 

Jako téma své diplomové práce si student Bc. Filip Žilinský zvolil návrh a realizaci přístroje pro snímání 

jednoho z nejvýznamnějších signálů současné klinické praxe – EKG. Prostudováním literatury, zabývající se 

touto problematikou, analýzou řešení, dostupných na současném trhu, a následným návrhem, realizací a 

otestováním výsledného přístroje, student splnil všechny body poměrně náročného a dosti komplexního 

zadání. 

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Předkládaná práce je strukturována logicky a rozsah jednolivých částí je ve vyváženém poměru. Z hlediska 

jazykové stránky a formální úpravy textové a obrazové části nemám větších výhrad. Vedle občasných 

gramatických chyb a překlepů se snad jedná jen o, místy ne zcela kultivovaný, způsob vyjadřování. Ten je 

však otázkou názoru a osobního vkusu. Objektivnější kritikou je pak kvalita některých obrázků (obrázek 1 a 

4). 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Student úspešně zrealizoval celý řetězec pro záznam a následnou vizualizaci EKG signálu. Z konstrukčního 

hlediska je předkládáný měřicí přístroj, díky realizaci několikavrstvých DPS a použití BGA pouzder, řešen 

elegantním způsobem a disponuje tak kompaktními rozměry. Na stránce komunikačního rozhraní pak 

kladně hodnotím využití Bluetooth modulu. Pro interpretaci a následnou analýzu dat student využil 

možností nástroje NI LabVIEW. Z pohledu grafického programování je vyvinutý SW na dobré úrovni. 

 

Pro ověření funkčnosti celého systému bylo využito pacientského simulátoru Ferronato. Zobrazené výsledky 

amplitudově i morfologicky odpovídají, simulátorem generovanému, signálu.  

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Práce je kompilačního charakteru a vhodným způsobem interpretuje současné možnosti holterovského 

snímání EKG. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Student Bc. Filip Žilinský pro svou práci využil dostatečné množství kvalitních a relevantních literárních 

pramenů. Z mého pohledu však nebyly dostatečně odlišeny všechny převzaté prvky od vlastních výsledků a 

úvah (v ne zcela zanedbatelné části kapitol 3 a 4 postrádám odkazy na zdroje, kterými se student při tvorbě 

textu inspiroval).  

 

6. Otázky k obhajobě. 

Jak složitá by byla implementace detekce odpojení pacientských elektrod, případně pak také snímaní 

dechové křivky pomocí impedanční metody? 



 

7. Souhrnné hodnocení. 

Předložená práce odráží autorův zájem o danou problematiku a jeho konstruktérské nadání. Uvedené 

nedostatky nikterak nedegradují vlastní technické řešení, neohrožují splnění všech bodů zadání, ani nejsou 

natolik závažné, aby se projevily na výsledném hodnocení. Práci považuji za ucelenou a kvalitní, hodnotím 

stupněm „výborně“ a doporučuji k obhajobě. 
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