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1. Splnění požadavků zadání.
Výše uvedená bakalářská práce shrnuje problematiku monitorování vitálních funkcí u zvířat a zabývá
se i metodami zpracování signálu a filtrace artefaktů. V experimentální části srovnává použití
balistografie se zlatým standardem EKG pro měření srdeční frekvence v klidu a při zátěži na
vysokorychlostním trenažéru u klisny. Pokud se budu držet uvedeného plánovaného zadání
"Výstupem bakalářské práce bude virtuální přístroj pro zobrazení a analýzu základních vitálních
funkcí sledovaného zvířete, který bude monitorovaný HW z dostupných komponentů na bázi
virtuální bioinstrumentace.", pak se nedá přesně říci, že tato bakalářská práce předkládá virtuální
přístroj pro analýzu životních funkcí. Práce nicméně v experimentální části ověřuje jednu z možných
metod monitorování srdeční frekvence a její variability a shledává tuto metodu jako nevhodnou k
použití u koní, což je dostatečně kvalitní výstup bakalářské práce a získané informace mohou být dále
použitelné k případnému vývoji takového přístroje na bázi jiných metod monitoringu.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Bakalářská práce je velmi srozumitelně strukturovaná, jednotlivé oddíly na sebe logicky navazují,
práce je psaná čtivě a velmi dobrou češtinou. Vyskytují se v ní pouze ojedinělé a drobné formální
chyby, které jsou dané spíše autorskou slepotou. Výkresová dokumentace je bohatá a dostatečně
ilustrativní a uvedené tabulky přehledné a srozumitelné i dobře upravené. Teoretická část je výrazně
rozsáhlejší než část experimentální, ale poskytuje dostatečný úvod a podrobné shrnutí dané
problematiky. Vlastní řešení je dostatečně popsané včetně nejmenších detailů a podrobného popisu
měření. I zde je dostatečná obrazová dokumentace, která zlepšuje srozumitelnost textu. Rozsah práce
je dostatečný.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Experimentální část je provedena v rámci jednoho měření jednotlivých signálů z EKG a
balistokardiografie v klidu a v různých chodech u klisny v boxe a na vysokorychlostním trenažéru.
Realizace technického řešení je jasně a podrobně popsána včetně umístění a organizace senzorů a
vyhodnocení získaných dat. Výsledky jsou doplněné o podrobná grafická znázornění jednotlivých
měření i efektu filtrace artefaktů signálu EKG a balistokardiografie a následné práce se signálem,
která práci dodávají na srozumitelnosti a čtivosti. Autorka podrobně diskutuje technické potíže
snímání EKG signálu u koní i zdroje chyb při měření srdeční frekvence a její variability u snadno
stresovatelných zvířat. Popis řešení technických potíží a jejich řešení je snadno pochopitelný. Popis
algoritmů řešících filtraci artefaktů signálu EKG a balistokardiografie nemohu pro nedostatek
odborných znalostí posoudit, nicméně výsledky jsou srozumitelné i pro laika.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší zcela nové a originální poznatky v oblasti monitoringu životních funkcí u zvířat.
Experimentální část se zabývá využitím balistokardiografie u koní, která, dle mých znalostí, dosud u
tohoto druhu zvířat nebyla použita. Práce shledává metodu balistokardiografie jako nevhodnou pro
použití u koní. Tento závěr byl odvozen z jednorázového měření u jedné klisny, nelze ho proto
generalizovat, ale i tak nabízí první pohled na použití této metody u koní. Část studie zabývající se
algoritmy pro analýzu křivek jsou mnohem probádanějším polem, protože použití EKG u koní v
zátěži je běžná klinicky využívaná vyšetřovací metoda. Výsledky popisující větší množství artefaktů
a nižší senzitivitu detekce S kmitů při rychlejších chodech tedy spíše potvrzují dříve publikovaná a
klinicky ověřená fakta.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Práce cituje velké množství pramenů, mezi kterými jsou zastoupeny četné diplomové a bakalářské
práce s podobnou tématikou. V některých případech by měly být u některých faktů citovány spíše



originální zdroje. Ve většině případů jsou citace použity vhodně a odkazují čtenáře na podrobnější
rozvinutí dané problematiky. V literárním přehledu jsou vhodně použity obrazové materiály z jiných
zdrojů včetně správné citace.

6. Otázky k obhajobě.
Jaké faktory patří mezi důležité pro minimalizaci výskytu artefaktů při záznamu EKG v klidu a v
pohybu u koní?
Lze použít variabilitu srdeční frekvence k odhalení nějakých patologických stavů u koní?

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o velmi zdařilou a poměrně rozsáhlou bakalářskou práci, která je psaná přehledně,
srozumitelně a kultivovanou češtinou. Stav studované problematiky je podrobně shrnut na základě
použití vhodných a aktuálních zdrojů. Práce obsahuje i experimentální část zabývající se použitím
zcela nové metody monitoringu životních funkcí u koní, kterou shledává nevhodnou pro další použití.
Tato hodnotná informace může být použita pro další směřování výzkumu. Celkově práce obsahuje
minimum chyb spíše formálního charakteru.
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