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Zásady pro vypracování:

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku nositelných systémů pro dlouhodobé monitorování vitálních
funkcí u zvířat (např. stanovení variability srdeční frekvence (HRV), respirační aktivity, teploty apod.).
Analýza HRV nabývá na důležitosti při např. hodnocení trénování koní, ale i při chovu dojného skotu.
Práce se primárně zaměřuje na přežvýkavce (krávy, koně, kozy, ovce apod.), neboť bude řešena ve
spolupráci s klinikou chorob přežvýkavců a prasat v rámci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Práce se věnuje klasifikaci a popisu vybraných metod dlouhodobého monitorování vitálních funkcí u zvířat
s využitím nositelných systémů (EKG, PKG, teplota apod.). Teoretická část bakalářské práce se věnuje
popisu problematiky monitorace různých životních funkcí a parametrů popisujících zdravotní stav zvířete
(srdeční frekvence, dechová frekvence, teplota apod.) a možnostem jejich využití pro diagnostiku
onemocnění. Dále se věnuje popisu dostupných HW a SW nástrojů pro měření, zpracování a možnostem
bezdrátového přenosu a uchování měřených dat. 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. Ověření funkčnosti bude provedeno ve
spolupráci s veterinární praxí.

Postup řešení
1. Literární rešerše současného stavu problematiky dlouhodobého monitorování vitálních funkcí u zvířat
pomocí nositelných systémů pro stanovení variability srdeční frekvence (HRV), respirační aktivity, teploty,
saturace krve, krevního tlaku apod.  Klasifikace a rozbor současných metod pro měření a vizualizaci.
Detailní popis analýzy HRV a diskuse významu pro veterinární praxi. Klasifikace metod zpracování EKG
zvířat pro redukci základních rušení (např. pohybové artefakty; kolísání nulové izolinie apod.).
2. Hloubková rešerše obsahující detailní rozbor problematiky nositelných systémů pro monitorovaní
vitálních funkcí u zvířat. Klasifikaci metod a dostupných softwarových a hardwarových nástrojů pro
monitoraci různých životních funkcí a parametrů popisujících zdravotní stav zvířete (srdeční frekvence,
dechová frekvence, teplota apod.). Popis možnosti jejich bezdrátového přenosu, uchovávání a vyhodnocení.
3. Rozbor vybraných metod pro odstranění rušení bio signálů u zvířat (např. metody ICA a PCA pro
vícekanálové EKG, odstranění pohybových artefaktů pomocí adaptivního systému, kde je jako referenční
vstup využit akcelerometr pro měření pohybových artefaktů; využití vlnkové transformace apod.).
4. Návrh SW a HW řešení pro testování na zvířatech z dostupných komponentů. Vyhodnocení efektivity
navrženého řešení.
5. Diskuse dosažených výsledků.
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