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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Vypracovaná práce svým obsahem plně odpovídá zadání a dostatečně jej naplňuje, místy i rozšiřuje o
nové poznatky vyplývající z řešení, a tím překračuje rozsah bakalářské práce.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student prokázal schopnost samostatné práce a vlastní iniciativy. Chodil na pravidelné konzultace, na
které byl vždy velmi dobře připravena a přinášel nové návrhy a postupy. Práce probíhala
systematicky a dle předem stanoveného harmonogramu a byla dokončena v předstihu.

3. Aktivita při dokončování.
Předložená práce byla dokončena v řádném termínu a její definitivní obsah byl v dostatečném
předstihu konzultován.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledkem práce je klasifikační algoritmus implementovaný v prostředí MATLAB, který je
aplikovaný a otestovaný na metabolických datech měřených přístrojem DeltaTrac II. Algoritmus
bude využíván v praxi pro klasifikaci metabolických typů pacienta, dále pak pro primární a aplikační
výzkum.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší nové poznatky v oblasti využití neuronových sítí pro klasifikaci metabolických dat.
Téma je součásti rozsáhlého výzkumu a poznatky získané v této práci budou uplatněny i v tomto
výzkumu.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr odborné literatury odpovídá řešené problematice a převzaté části jsou jasně odděleny od
vlastního textu.

7. Souhrnné hodnocení.
Student prokázal schopnost pracovat samostatně, v průběhu řešení zodpovědně plnil všechny body
zadání a přicházel s vlastními originálními způsoby řešení zadaného úkolu. Výsledkem práce je
špičkový algoritmus klasifikace metabolických dat z přístroje pro měření respiračního kvocientu,
který bude sloužit jako vývojový a diagnostický nástroj v metabolických poradnách. Práci hodnotím
jako velmi kvalitní a na výborné úrovni, výsledky práce budou evidovány jako hodnocené výstupy
vědy a výzkumu a publikovány v indexovaných publikacích.

8. Otázky k obhajobě.
Jaký je maximální počet vstupních parametrů, který je schopen algoritmus zpracovat a zobrazit?
Existují výpočetní omezení pro počet vstupních parametrů?
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