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1. Zadání závěrečné práce.
Diplomová práce, jejíž autorkou je Bc. Gabriela Dirgasová, se zaměřuje na možnosti měření,
zpracování a vyhodnocení elektrokardiogramu u zvířat pro stanovení variability srdeční frekvence
(HRV). Jedná se o velmi aktuální problematiku. Analýza HRV nabývá na důležitosti například při
hodnocení trénování koní, ale i při chovu dojného skotu. Práce se primárně zaměřuje na přežvýkavce
(skot domácí, koně, kozy a ovce), a byla řešena ve spolupráci s klinikou chorob přežvýkavců a prasat
v rámci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Dle mého názoru náročnost práce zcela odpovídá požadavkům kladeným na studenty magisterského
studia v oboru Biomedicínské inženýrství. Domnívám se, že v budoucnu můžeme očekávat čím dál
větší uplatnění biomedicínského inženýrství ve veterinární praxi.

Mohu konstatovat, že zadání diplomové práce bylo splněno v plném rozsahu. Diplomová práce má
bezprostřední návaznost na projekt „Pokročilé metody zpracování signálů II“.

2. Aktivita studenta během řešení.
Mohu konstatovat, že slečna Bc. Gabriela Dirgasová přistupovala k řešení diplomové práce
zodpovědně. Řešení diplomové práce bylo do jisté míry ovlivněno pandemií COVID-19. I přes
omezené možnosti osobních konzultací studentka pracovala samostatně a systematicky.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomová práce byla dokončena v dostatečném předstihu, její definitivní obsah byl řádně
konzultován. Velmi kladně hodnotím samostatnou práci studentky během nařízeného uzavření
univerzity z důvodu pandemie COVID-19. Studentka v maximální míře využívala distanční formu
konzultací.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V rámci experimentální části slečna Bc. Gabriela Dirgasová ověřila funkčnost navrženého systému na
reálných záznamech EKG z veterinární praxe pro vybraná zvířata (skot domácí, koně, kozy a ovce).
Studentka prakticky ověřila navržené rozmístění elektrod pro jednotlivá zvířata, včetně detailního
popisu přípravy pro měření (Kap. 3.1). Vlastní měřící systém byl postaven na bázi virtuální
instrumentace. Velmi kladně hodnotím spolupráci mezi VŠB-TUO a Veterinární a farmaceutickou
univerzitou Brno.

Dále se studentka detailně věnovala zpracování signálů (Kap. 3.2) pomocí prostředí Matlab. Zde se
zaměřila na filtraci a detekci významných bodů (R-R interval) pro stanovení tepové frekvence HR.
Výsledky jsou přehledně prezentovány v časové i frekvenční oblasti. Vybrané výsledky jsou pak
statisticky zpracovány. Nad rámec zadání diplomové práce studentka otestovala alternativní způsob
stanovení tepové frekvence pomocí pneumatického senzoru v podobě balistokardiografie. Dle mého
názoru jsou dosažené výsledky závěrečné práce na dobré úrovni.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část diplomové práce prezentovaná v Kap. 1 a Kap. 2 je kompilačního charakteru.
Studentka vypracovala detailní literární rešerši současného stavu problematiky monitorování
elektrokardiografie zvířat pro stanovení variability srdeční frekvence (HRV). Dále se zaměřila na
klasifikaci a rozbor současných metod pro měření a vizualizaci HRV. Součástí teoretické části je i
detailní popis analýzy HRV a diskuze významu pro veterinární praxi. Dále klasifikuje metody
zpracování EKG zvířat pro redukci základních rušení (např. pohybové artefakty, kolísání nulové
izolinie apod.). V Kap. 2 se pak věnuje rozboru vybraných metod pro odstranění rušení EKG zvířat.



Dle mého názoru je teoretická část zpracována velmi přehledně, autorka čerpá z velkého množství
relevantních literárních i jiných zdrojů (celkem 45), používá citace, které dále rozvíjí.

Experimentální část vhodně rozšiřuje a doplňuje stávající výsledky vědy a výzkumu v oblasti měření,
zpracování a vyhodnocení elektrokardiogramu u zvířat pro stanovení variability srdeční frekvence
(HRV). Realizované experimenty přináší řadu nových poznatků, které budou dle mého názoru
využitelné pro další výzkum i výuku. Navržená aplikace prezentována v Kap. 3.3 je dle mého názoru
na dobré úrovni a plně funkční. Experimentální výsledky jsou prezentovány v časové i frekvenční
oblasti. Výsledky jsou dále statisticky zpracovány (stanovení průměrné tepové frekvence, SDNN,
NN50, RMSSD). Celkově hodnotím experimentální část (Kap. 3) jako ucelenou a přehlednou.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura plně vyhovuje požadavkům diplomové práce (obsahuje 45 položek). Studentka dle
mého názoru velmi vhodně vybrala literaturu, ze které čerpala. V textu se vyskytuje dostatečné
množství odkazů na relevantní literaturu.

7. Souhrnné hodnocení.
Dle mého názoru práce bezezbytku splňuje kritéria kladená na diplomové práce ve studijním oboru
Biomedicínské inženýrství, a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.

8. Otázky k obhajobě.
1. V Kap. 1.6 popisujete metody, které využívají pro redukci pohybových artefaktů akcelerometr.
Prosím popište tyto metody.
2. V Kap. 2.5 popisujete hybridní metody, prosím popište jejich filozofii.
3. V experimentální části používáte detektor založený na algoritmu kontinuální vlnkové transformace.
Proč jste zvolila právě tento detektor a na jaké principu pracuje.
4. V závěru píšete „Také by mohlo být zajímavé sledovat vztah mezi psychickým stavem zvířete,
zjištěným z EKG a jeho výkonem, například při sportu či jiných aktivitách.“ – prosím popište
detailně.
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Ostrava, 02.06.2020 doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.


