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1. Zadání závěrečné práce.
Absolventská práce, jejíž autorkou je Bc. Martina Ládrová, se věnuje problematice implementace
modulárního zpracování biologických signálů. Jedná se o velmi aktuálním tématu, což dokládá
požadavek na toto zadání ze strany firmy CertiCon a.s., která představuje lídra v oblasti aplikací pro
analýzu biologických signálů. Diplomantka v této práci musela uplatnit dosavadní poznatky vědy a
výzkumu ze široké oblasti technických i medicínských oborů.

Náročnost práce zcela odpovídá požadavkům kladeným na studenty magisterského studia v oboru
Biomedicínské inženýrství. Mohu konstatovat, že v některých aspektech práce svojí náročností a
především způsobem zpracování dokonce převyšuje standardně kladné požadavky na diplomanty.
Diplomová práce je na velmi vysoké úrovni a vlastním zpracováním spíše připomíná doktorskou
disertační práci.

Zadání diplomové práce bylo splněno v plném rozsahu. Diplomová práce má bezprostřední
kontinuitu na projekt „Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových
senzorů", který je řešen na FEI, VŠB-TUO Ostrava ve spolupráci s firmou CertiCon a. s.

2. Aktivita studenta během řešení.
Slečna Bc. Martina Ládrová přistupovala k řešení diplomové práce nadmíru zodpovědně. Během
celého řešení diplomové práce pracovala samostatně a systematicky, na pravidelné konzultace
chodila vždy 100% připravená. Veškeré konzultované připomínky se snažila zakomponovat do
diplomové práce.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomová práce byla dokončena v dostatečném předstihu, její definitivní obsah byl řádně
konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Slečna Bc. Martina Ládrová v rámci experimentální části navrhla a realizovala „software pro
modulární zpracování jednorozměrných biologických signálů" v programovém prostředí MATLAB.
Funkčnost softwarové aplikace byla ověřena na syntetických i reálných datech. Realizovaná aplikace
je dle mého názoru na profesionální úrovni a mohla by se jako konečný produkt komerčně
distribuovat.

Navržený software umožňuje práci s úctyhodným množstvím rozdílných jednorozměrných
biologických signálů, např. EKG, EEG, EMG, FKG, PPG, apod.  Pro tyto signály byly
implementovány jednotlivé metody zpracování (výčet implementovaných metod je dle mého názoru
ohromující, dokládající stovky strávených hodin při realizaci). Vlastní implementace byla velmi
náročná s ohledem na nutnost detailního studia matematického aparátu a pochopení problematiky
před vlastním návrhem a realizací. Celý popis návrhu a realizace aplikace představený v Kap. 3 je
koncipovaný velmi přehledně a systematicky. Velmi kladně hodnotím vývojové digramy pro
jednotlivé implementované metody.

Úroveň a funkčnost programového řešení je jednoznačně nadstandardní a přesahující požadavky
kladené na studenty magisterského studia. Aplikace je komplexním modulárním nástrojem pro práci s
jednorozměrnými biologickými signály. Rovněž uživatelské rozhraní je na velmi vysoké úrovni. Celá
aplikace je uživatelsky přívětivá a velmi intuitivní. Při práci s aplikací je na první pohled zřejmé
velké zaujetí autorky pro vybrané téma. Slečna Bc. Martina Ládrová prokázal schopnost tvorby
vlastního softwaru na profesionální úrovni.



5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část diplomové práce prezentovaná v Kap. 1 a Kap. 2 je kompilačního - rešeršního
charakteru. Teoretická část je zpracována velmi přehledně, autorka čerpá z velkého množství
relevantních literárních i jiných zdrojů (celkem 37), používá citace, které dále rozvíjí. Slečna Bc.
Martina Ládrová  jednoznačně prokázala schopnost tvorby vlastního odborného textu na velmi
vysoké vědecké úrovni. V rámci teoretické části jsou detailně matematicky rozebrány jednotlivé
metody, které jsou následně implementovány.

Experimentální část vhodně rozšiřuje a doplňuje stávající výsledky vědy a výzkumu v oblasti
modulárního zpracování biologických signálů. Realizované experimenty také přináší řadu nových
poznatků, které budou dle mého názoru využitelné pro další výzkum.

Navržená aplikace je dle mého názoru v současné podobě jednoznačně použitelná v praxi, ale rovněž
jako velmi cenná učební pomůcka pro praktickou výuku předmětů zaměřených na zpracování
biologických signálů.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura plně vyhovuje požadavkům práce (obsahuje 37 položek). Studentka velmi vhodně
vybrala literaturu, ze které čerpala. V textu se vyskytuje dostatečné množství odkazů na literaturu.
Všechny odkazy na literaturu a převzaté obrázky jsou řádně citovány. Souhrn použité literatury
odpovídá normě pro bibliografické citace.

Autorka prokázala schopnost orientovat se v literatuře a pracovat tvůrčím způsobem. Domnívám se,
že slečna Bc. Ládrová je schopná vybrat z mnoha pramenů podstatné informace a skloubit je do
uceleného popisu problému. To je příslibem, že i ve své budoucí výzkumné práci bude schopná
oddělit podstatné od druhořadého.

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomová práce reflektuje autorčin zájem o danou problematiku, její obrovský přehled a pečlivost
při zpracovávání. Vytvořenou softwarovou aplikaci považuji za nadstandardní. Práce bezezbytku
splňuje kritéria kladená na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.

8. Otázky k obhajobě.
Práce je natolik kvalitní, že nemám žádných otázek. Dále si dovoluji touto formou navrhnout, aby
komise pro státní závěrečné zkoušky zvážila nominování diplomové práce na cenu děkana Fakulty
elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava za výbornou diplomovou práci

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 10.05.2018 doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.


