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1. Splnění požadavků zadání.
Cílem diplomové práce bylo návrh adaptivního, neadaptivního či hybridního systému, který bude
využívat dva senzory, první v kontaktu s tělem pacienta (snímá BKG + rušení) a druhý mimo tělo
pacienta (snímá pouze nežádoucí mechanické a akustické rušení).
Dalším výstupem zadané práce měla být softwarová aplikace, která umožní testování a optimalizaci
vybraných adaptivních algoritmů.
Téma práce a jeho náročnost je adekvátní, vlastní práce tomu odpovídá a je přiměřeně zpracována a
splňuje zadání.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Autorka ve své diplomové práci dodržela veškeré požadavky na formální náležitosti práce. Logická
struktura kapitol navazuje, je velmi přehledná a snadno se v ní orientuje.
Úprava je excelentní, nutno vyzvednout, že jsem nenašla žádnou gramatickou chybu ani překlep.
Autorka zvolila tradiční strukturu práce, tj. rozdělení na teoretickou a praktickou část. Vzhledem k
tématu práce je nutné ocenit, že teoretické východiska jsou obsažné, a přesto stručné a představují
potřebný základ pro orientaci v praktické části.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledky diplomové práce je zpracovány na vysoké úrovni.
Vyhodnocení dat je provedeno přehledně a jasně i pro čtenáře mimo technické obory.
Z pohledu klinického lékaře hodnotím popis nejen možnosti různé akvizice signálů dechové a srdeční
aktivity, ale i popis možné filtrace signálu. Je proveden návrh skriptu v Matlab prostředí, který
odpovídá zadané softwarové aplikaci.
Připomínky k práci nemám.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší komplexní pohled na problematiku akvizice signálů fyziologické aktivity lidského těla i
s návrhem možného řešení akvizičních problémů.
Tento přístup je přínosem a inspirací pro zavedení do klinické praxe zejména u pacientů obtížně
spolupracujících i malých dětí. Tento přístup a možnosti využití shledávám jako potřebné pro další
zvýšení kvality a rozsahu MR vyšetření v běžné klinické praxi.
Provedená měření v praktické části dokazují funkčnost  systému, jeho jednoduchost provedení a další
možnosti v softwarové filtraci získaných obrazů.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů je adekvátní, odpovídá rozsahem i vztahem zadání práce.
Citace jsou jasně vymezeny, je jasná hranice mezi vlastními úvahami a vyhledanými informacemi.

6. Otázky k obhajobě.
Předpokládáte možnost komplikací BCG systému ve vysokém poli - například skenery se silou pole
7T?
Je Vámi navrhované řešení využitelné nejen pro monitoring srdeční a dechové aktivity, ale i např. pro
sledování pulsové vlny mozkomíšního moku?
Pokud ano, je tedy Váš systém možno využít ke zpřesnění akvizice dat mozku  a míchy - např.
spektroskopické zobrazení krční míchy?

7. Souhrnné hodnocení.
Konstatuji, že předložená diplomová práce splňuje obsahové i formální nároky na diplomové práce
kladené a jako oponent práce ji neshledávám plagiátem,
ani mi není známo, že by se autorka plagiátorství dopustila.



Doporučuji k obhajobě.
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