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1. Zadání závěrečné práce.
Předkládaná diplomová práce, jejíž autorkou je Bc. Natálie Petříková se věnuje návrhu a realizaci
nízkonákladového systému pro spouštění sekvencí magnetické rezonance. Studentka se primárně
věnovala experimentálnímu ověření možnosti využití pneumatického systému pro spouštění sekvencí
magnetické rezonance jako plnohodnotné alternativy komerčně používaných systémů na bázi EKG.
Náročnost práce odpovídá požadavkům kladeným na studenty magisterského studia ve studijním
oboru Biomedicínské inženýrství.

Po formální a technické stránce má diplomová práce velmi nízkou kvalitu. Zadání diplomové  práce
lze považovat za splněné, ovšem na minimální možné úrovni. Kvalita zpracování jednotlivých bodů
zadání je odlišná. Z mého úhlu pohledu studentka zpracovala teoretickou část na úrovni známky
velmi dobře. Naopak za takřka nedostačené považuji zpracování experimentální části, které obsahuje
řadu hrubých formálních i technických chyb. Za největší problém považuji nedostačení popis
použitých metod a především vlastních výsledků.

2. Aktivita studenta během řešení.
Dle mého názoru Bc. Natálie Petříková přistupovala k řešení diplomové práce sice středně aktivně,
ale zcela nesystematicky. Bohužel ne všechny konzultované připomínky byly do práce zapracovány,
což se velmi negativně podepsalo na její úrovni. Osobní konzultace byly bohužel do značné míry
ovlivněny pandemií COVID-19. Většina konzultací probíhala formou emailu.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomová práce byla odevzdána v nejzazším možném termínu, což se projevilo na její kvalitě. Dle
mého názoru nebyl plně využit potenciál této diplomové práce. Na zakomponování větších
připomínek již nezbýval čas. Dle mého názoru byly body zadání splněny na minimální možné úrovni.
Je velká škoda, že studentka nezačala pracovat s naměřenými daty dříve. Práce obsahuje řadu zcela
zbytečných formálních chyb a nesrozumitelných formulací.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Interpretace výsledků v rámci experimentální části považuji za nejslabší část diplomové práce.
Prezentované výsledky nejsou dle mého názoru dostatečně popsány. Rovněž se mi nelíbí zvolené
formátování grafů. Studentka nedodržuje jednotné formátování popisu obrázků, kdy v první půlce
práce je popis zarovnaný na střed a v druhé půlce zarovnaný k levému okraji.

Studentka velmi stroze popisuje klíčové výsledky prezentované na Obr. 23 až Obr. 26. Vlastní práce
přináší řadu hypotéz, na které čtenář nenachází odpověď. Na základě interpretovaných výsledků v
Tab. 5 je zcela evidentní, že studentka nevhodně použila detektor významných bodů (knihovní funkce
“findpeaks”). Bohužel výsledky včetně použité metodiky jsou velmi špatně okomentovány.

V práci studentka uvádí extrémní množství zvláštních jazykových obratů i technických podivností,
namátkou uvádím několik ilustračních: „Blandův-Altmanova analýza EKG vs. BKG (dole)“ ;
„Zvolená metoda je použitelná, ale ne ve všech případech, protože výška J-vrcholů je velmi
proměnná, ne vždy totiž dosáhnou požadované minimální výšky, protože jejich výška se velmi často
mění.“ ; „Tím, že lékaři neměli ani tušení, kterým senzorem je daný snímek získán, nemohli
hodnocení jakkoliv ovlivnit.” ; „vykreslila metoda Pana Tomkinse“  apod.

Studentka zcela ignoruje základy metrologie, viz prezentované výsledky v Tab. 5. např. vyjádření
„Mean“ a „Std“ a celá řada dalších. V práci zcela postrádám kapitolu diskuze dosažených výsledků.



Vlastní zpracování experimentálním části je dle mého názoru na hraně obhajitelnosti.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část diplomové práce je kompilačního charakteru. Studentka zpracovala literární rešerši
současného stavu problematiky. Studentka dobře pracovala s odbornou literaturou. K teoretické části
mám několik připomínek:

- řada evidentně převzatých obrázků, není řádně ocitována, např. Obr. 6 nebo Obr. 7 apod.,

- u obrázků není dodržováno jednotné formátování, např. velikost písma Obr. 6 vs. Obr. 8 nebo Obr.
1,

- popisky obrázků jsou dle mého názoru zvoleny velmi nešťastně, např. Obr. 6 „ EKG křivka“ nebo
Obr. 10 „ Trasování EKG“

- řada obrázků by si zasloužila dodělání popisu os – jednotek, např. Obr. 10, Obr. 3, Obr. 5 apod.,

- řada textů je velmi obtížně čitelná, např. Kap. 2,

- je velká škoda, že teoretická část neobsahuje  přehled vlastností jednotlivých synchronizačních
metod (např. přesnost, odolnost vůči artefaktům, cena apod.),

- v teoretické části jsou diskutovány signály EKG, BKG, SKG – je škoda, že není vytvořen jeden
přehledný obrázek, který by jasně srovnával všechny metody,

- použitý matematický aparát není vždy zcela korektní (nedodržování zásad pro zápis proměnných
vektorů, matic apod.),

- apod.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura vyhovuje požadavkům diplomové práce (obsahuje 74 položek). Studentka dle mého
názoru vhodně vybrala literaturu, ze které čerpala. V textu se vyskytuje dostatečné množství odkazů
na relevantní literaturu.

7. Souhrnné hodnocení.
Dle mého názoru nebyl plně využit potenciál této diplomové práce. I přes zmíněné značené
nedostatky diplomovou práci považuji za ucelenou. Zadání bylo splněno, práci doporučuji k obhajobě
a hodnotím dobře.

8. Otázky k obhajobě.
1. Prosím jasně popište způsob detekce významných bodů u EKG a BKG signálů, včetně jasné
metodiky stanovení TP, FP, FN, Mean, Std, ACC, SE, PPV a F1 parametrů. Vše demonstrujte na 5s
časových průbězích.

2. V Kap. 5.2 zmiňujete „Frekvenční složky nejtypičtějších pohybových artefaktů zaujímají stejné
frekvenční pásmo jako signál BKG, což znemožňuje jejich odstranění pomocí konvenčních filtrů FIR
nebo IIR. Musely by být použity pokročilé metody zpracování signálu (např. založené na adaptivním
filtrování pomocí referenčního signálu obsahujícího pouze hlučný signál).“ – prosím popište použité
metody zpracování signálů.
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Ostrava, 10.08.2020 prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.


