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1. Splnění požadavků zadání.

Zadání práce spočívá v seznámení se základními principy snímánívektorkardiogramu a náÝrhu, realizaci

a analýze experimentálně získaných klinických dat. Podle názvu je patrné, že vzhledem ke značné

náročnosti zadání se rozsah práce na jedné straně poněkud zúžil, na druhé straně rozšířil o program pro

lol<aci komorových extrasystol, ověřený iv praxi.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.

Předložená práce má standardníúpravu, teoriijevěnována asi polovina rozsahu veřejné části. Rozsah

veřejné části samotné práce (cca 88 stran bez příloh)je průměrný, Kapitoly však nejsou členěny zcela

srozumitelně, někde je vloženo dalšíčís|ovánímimo to hlavní (4.2.2). Obšírný popis srdečních arytmií

v kapitole 2,3 je vzhledem k dalšímu obsahu zbytečně podrobný, stejně jako EKG křivky v příloze l.

V kapitole 3.2 o vertorkardiogramu by měl být uveden postupný vznik,,smyčky" VKG podle grafoelementů

EKG, což z obrázku 33 neníúp|ně patrné, V kapitole 4 týkajícíse už praktického návrhu je popis

skiagrafického systému, měřicích přístrojů, implantace elektod a resynchronizačníterapie. Na to hned

navazuje popis KES, pak zase popis elektrofyzio|ogického mapovacího systému, takže tahle kapitola 4 by

stále mě patřit spíše do teoretického úvodu. V seznamu obrázků jsou nějaké nesprávné odkazy ,,|36"u

obrázků 2 a 3. Při popisu patologických kmitů v kapitole 2.3.6 by byl vhodný obrázek. Po jazykové stránce je

zde několik málo formálních chyb, sjednotit psaní,,standard", místo ,,zdravotnické zařízení" používat

,,zdravotnický prostředek", anglicizmus ,,level", v kapitole 3.3 je odkaz na obrázek 2-7, ale má být odkaz na

33. V kapitole 3.3.1 má být ,,..,její matematické...",v 3.3.2 ,,roven polovině V2", několikrát

,,resynchornizace" místo ,,resynchronizace". Někde se požívajídesetinné tečky místo čárek. Anglická klíčová

slova by zasloužila revizi.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.

Výsledky jsou předloženy ve formě tabulky 9, která zaznamenává rozdíl v šířce QRS komplexu u pacientů

před a po implantaci biventrikulární stimulace a dále v tabulkách četností. Nesouhlasil bych úplně

s tvrzením uváděným v kapitolách 4.]_.4 nebo 5,4.4,že 12svodové EKG neposkytuje třírozměrný náhled na

srdečníaktivitu. Transverzální rovina je rovněž zachycena a to díky hrudním svodům Vl-V6. Nicméně

problém je v tom, že tento systém není ortogonální, tedy nenívhodný pro prostorovou analýzu. Získané

výsledky jspu cqnné, bylo byvhodné se dále pokusit io sledovánídalších parametrů měřitelných na VKG

nebo o definici nového (omlexního parametru, který by plně využil možnostíVKG.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.

Podle rešerše dostupné literatury je hodnocení účinnosti resynchronizačníterapie podle vektrokardiogramu

aktuálnítéma. Práce je procesně velice náročná a kromě pokročilého softwarového zpracováníbyla

provedena i klinická měření, prakticky až ve formě klinické studie. Byla hodnocena data 30 pacientů. Bylo

by vhodné zvážit případnou publikaci metody a možnosti praktického využití.



5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.

V seznamu použitých zdrojů je uváděno 29 použitých pramenů, není zde ale uvedená literatura doPoruČená

v zadání práce. Zdroje jsou různého druhu, jak klasické učebnice fyziologie a kardiologie, tak ČasoPisecké

články a internetové zdroje, Chybívšak aktuálnějšíčlánky zabývají se tímto tématem. Jako zdroj u obrázkŮ 2

a 3 je uveden odkaz na [79], ten však v seznamu literatury není.

6. Otázky k obhajobě.

- Jaké další parametry se sledují u VKG?

_ Lze podle tvaru smyčky VKG rozlišit respondery/nonrespondery u CRT?
*

7. Souhrnné hodnocení.

Jedná se o kvalitnípráci, kde student prokázalznalostijak ze zdravotnické oblasti, tak i návrhu softwaru

a statistického zpracování dat. Cílem bylo navrhnout a realizovat experimentální měřenÍ, coŽ bYlo sPlněno.

Ce!kové hodnocení: výborně
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