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1. Zadání závěrečné práce.
Diplomová práce, jejíž autorkou je Bc. Alžběta Bystroňová, se zaměřuje na problematiku potlačení
mechano-akustického rušení při monitorování vitálních funkcí na bázi BKG během vyšetření v MR.
Náročnost zadání diplomové práce plně odpovídá požadavkům na absolventské práce v
Biomedicínském inženýrství. Práce je postavena na datech, která byla získána v rámci projektu pod
hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Vývoj komplexního senzorického systému
pro efektivní řízení snímkování magnetické rezonance.“ Náročnost práce byla průměrná. Primárním
úkolem bylo zpracování již naměřených dat.

2. Aktivita studenta během řešení.
Mohu konstatovat, že slečna Bc. Alžběta Bystroňová přistupovala k řešení diplomové práce
zodpovědně. Během řešení DP pracovala samostatně a aktivně. Na konzultace chodila připravená

3. Aktivita při dokončování.
Diplomová práce byla dokončena v dostatečném předstihu, její definitivní obsah byl řádně
konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V rámci experimentální části studentka zpracovala data, která byla pořízena pomocí pneumatického
lehátka. Pro zpracování využila adaptivní filtraci (LMS a RLS algoritmus). Pro předzpracování pak
frekvenčně selektivní filtry. Pro vlastní zpracování byla vytvořena velmi jednoduchá aplikace v
prostředí Matlab. Data byla vyhodnocena v časové i frekvenční oblasti. Na závěr byla provedena
statistická analýza z pohledu detekce významných bodů. Výsledky jednoznačně potvrdili účinnost
aplikované filtrace. Prezentované výsledky jsou na průměrné úrovni. Dle mého názoru mohly být
jednotlivé výsledky a závěry lépe okomentovány. Práce obsahuje technické nepřesnosti. Také
postrádám kapitolu diskuze.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část diplomové práce je kompilačního charakteru. Studentka vypracovala detailní literární
rešerši současného stavu problematiky. Experimentální část přináší velmi zajímavé původní
výsledky, které mohou být využity v rámci dalšího výzkumu.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura plně vyhovuje požadavkům diplomové práce (obsahuje 40 položek). Studentka dle
mého názoru velmi vhodně vybrala literaturu, ze které čerpala. V textu se vyskytuje dostatečné
množství odkazů na relevantní literaturu. 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.
Dle mého názoru práce i přes drobné nedostatky splňuje kritéria kladená na diplomové práce ve
studijním oboru Biomedicínské inženýrství, a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím velmi dobře

8. Otázky k obhajobě.
1. Prosím diskutujte, jakým způsobem jste nastavovala parametry adaptivních algoritmů LMS a RLS,
tj. řád filtru, konvergenční konstanta, faktor zapomínání.
2. Jaký je základní rozdíl mezi algoritmem LMS a RLS?



velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 20.05.2022 prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D.


