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1. Splnění požadavků zadání.
Práce reflektuje zadání a jak samotné měření tak především zpracování a úprava získaných dat svojí
náročností odpovídá formátu diplomové práce. Taktéž by jsem vyzdvihla technickou a časovou
náročnost měření a to nejen na základě využití různých zařízení a způsobů získání dat, ale také
prováděním měření na živých zvířatech hned několika různých druhů.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Text je dobře čitelný, jednotlivé části a kapitoly respektují logickou návaznost a jejich rozsah je
adekvátní. Teoretický úvod, který vzhledem ke svému biologickému zaměření mohu z celé práce
ohodnotit nejobjektivněji, je nastíněn dostatečně a zaměřuje se především na koně a skot, jakožto na
druhy hospodářských zvířat, u kterých je monitoring srdeční činnosti prováděn nejčastěji. Také jsou
vhodně a výstižně zvoleny ilustrace a fotky z vlastního průběhu měření. Řešení a výsledky jsou
podloženy početnou vizuální dokumentací v podobě záznamů naměřených signálů  před i po jejich
zpracování.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Vrámci dosažených výsledků bylo v terénních podmínkách ověřeno rozmístnění elektrod u vícero
živočišních druhů, přičemž pro každé zvíře bylo rozvržení adaptováno dle aktuální situace a
možností. Získaná data pro každé měření byla zpracována různými metodami a postupy, což přidává
na hodnotě dané práce. Další technické a programové řešení nedokáži hlouběji vyhodnotit, jelikož
spadají do specifičtější technologické oblasti.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce se zabývá měřením a hodnocením elektrokardiogramu u širšího spektra hospodářských zvířat,
od skotu a koní, až po malé přežvýkavce. Obzvláště u koz a ovcí je toto měření zatím velmi málo
prostudováno a využíváno.Ve veterinární i chovatelské praxi se v současnosti klade vysoký důraz na
welfare hospodářskych zvířat, potažmo na jejich užikovost a výkonnost, což spolu úzce souvisí.
Vyhodnocování HRV (heart rate variability) měřené pomocí EKG představuje jednu z mála
možností, jak lze neinvazivně a objektivně monitorovat stresovou zátěž. Detekce stresu, potažmo
bolesti, napoví mnoho nejen o technologii chovu a prostředí, kterému je zvíře vystaveno, ale i o
samotném zdravotním stavu jedince, jelikož každá nemoc představuje záťež, respektive stres pro
organismus. Důsledné monitorování a posuzování zdravotního stavu zvířat je v současných
intenzivních a velkokapacitních zařízeních obtížné a časově náročné, a proto je zde velký prostor pro
vývoj nových biotechnologií, které by tyto procesy zautomatizovaly a přinesly tak jednoznačný
benefit nejen pro zvířata, ale i pro chovatele. Jelikož se jedná o měření na živých zvířatech v
ternénních podmínkách, je zde obzvláště důležité adekvátní zpracování a vyhodnocení získaných dat
z pohledu právě možných artefaktů a šumů, které jsou při vlastním procesu měření jen těžko
ovlivnitelné, což dokazuje i uskutečněné měření na subjektech na VFU Brno. Z tohoto důvodu je
vlastní práce, respektive samotné technické provedení a zpracování dat zajímavé, přínosné a
aplikovatelné v praxi v širším měřítku.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studentka Bc. Gabriela Dirgasová pracovala s dostatečným počtem relevantních literárních zdrojů
převážně technického, ale také veterinárního zaměření. Citace použitých pramenů jsou v textu
zřetelně odlišeny.

6. Otázky k obhajobě.
Jaká byla variabilita srdeční frekvence u jednotlivých měřených subjektů? U kterého zvířete byla
během fixace a manipulace nejvyšší a u kterého naopak nejnižší míra stresu?

V čem se odlišují Vaše naměřená a zpracovaná data od konečných výstupů z monitoru Holterova



typu nebo Polaru, které zmiňuje citovaná literatura?

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomová práce je dle mého názoru zpracováná precizně a respektuje zadání. Vyzdvihuji samotnou
experimentální část, v rámci které se prakticky získávala a měřila dáta v terénu.Tuto práci doporučuji
k obhajobě.
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