
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Oponenti: MVDr.  Zuzana Drábková, Ph.D.
Téma: Nositelné systémy pro monitorovaní vitálních funkcí u zvířat na bázi

virtuální bioinstrumentace
Verze ZP: 1
Student: Marie Kazlepková

1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce slečny Marie Kazlepkové patří spíše k těm náročnějším, neboť před vlastní realizací
experimentální části musela studentka nastudovat problematiku monitorování vitálních funkcí u
zvířat. Mohu konstatovat, že zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. Práce má přímou návaznost
na dlouhodobou spolupráci s Veterinární univerzitou Brno, kde byla realizována experimentální část.

2. Aktivita studenta během řešení.
Během řešení bakalářské práce studentka pracovala samostatně a systematicky. Velmi kladně
hodnotím zpracování první kapitoly, která se věnuje současnému stavu řešené problematiky.
Studentka zde rozebrala velké množství odborných publikací zabývajících se problematikou
monitorování životních funkcí u zvířat. Průběh řešení bakalářské práce dostatečně konzultovala.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu, všechny připomínky byly do práce zakomponovány.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Studentka s využitím dostupných senzorů realizovala zátěžové měření na Veterinární univerzitě v
Brně. Výsledky zpracovala a následně statisticky vyhodnotila. Prezentované výsledky jsou na
průměrné úrovni, občas je zřejmá jistá formulační nevyzrálost při technickém popisu prezentovaných
výsledků. Některé grafy jsou hůře čitelné. Celkově lze experimentální část považovat za zdařilou a
mající význam pro další výzkum. Zde by se nabízelo pokračovat v daném tématu v rámci diplomové
práce.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část bakalářské práce představuje velmi zdařilou rešerši monitorování vitálních funkcí u
zvířat. Velmi kladně hodnotím sumarizační tabulku 2.1, která představuje přehled dostupného SW a
HW pro monitorování vitálních funkcí u zvířat. Bakalářská práce je spíše kompilačního charakteru,
nicméně přináší dílčí nové poznatky, které mohou být využity v rámci dalšího výzkumu a mají
potenciál pro uplatnění ve veterinární praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Seznam použité literatury představuje 53 zdrojů. Převzaté pasáže a ilustrace jsou řádně ocitovány.
Mohu konstatovat, že studentka velmi dobře pracovala se zahraniční literaturou, když se jí podařilo
vytvořit ucelenou rešerši dané problematiky. Kvalifikační práce byla zkontrolována systémem
Theses. Práce vykazuje shody převážně v teoretické části práce a odkazy na použité zdroje jsou v
textu řádně uvedeny.

7. Souhrnné hodnocení.
I přes výše uvedené připomínky hodnotím práci jako ucelenou a splňující všechny parametry
bakalářské práce. Celkově hodnotím práci známkou 1.

8. Otázky k obhajobě.
1. Prosím diskutujte koncepci umístění senzorů pro monitorování vitálních funkcí u koňů.
2. Diskutujte význam dlouhodobého monitorování tepové a dechové aktivity u závodních koňů.
3. Diskutujte rozdíly mezi EKG člověka a koně.
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