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1. Zadání závěrečné práce.
Vypracovaná a předložená práce svým obsahem plně odpovídá rozsahu zadání a dostatečně jej
naplňuje.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student prokázal schopnost samostatné práce. Chodil na pravidelné konzultace, na které byl vždy
velmi dobře připraven. Práce probíhala systematicky a dle předem stanoveného harmonogramu.

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

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je zařízení připojitelné k výukové sadě biomedicínského inženýrství a ovládací
software. Zařízení bylo vytvořeno z modifikovaného zapojení EKG modulu a po upravení filtračních
kmitočtů bylo navrženo a zrealizováno. Zařízení bylo otestováno pomocí simulátoru pacienta a přímo
na svalové hmotě. Součástí praktické části práce byla také realizace desky plošných spojů, při které
student prokázal manuální zručnost a preciznost své práce. K zařízení byl zhotoven i ovládací
software s možnosti analýzy měřeného signálu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je výukového charakteru a demonstruje problematiku měření a filtrace EMG signálu. Lze
využít ve cvičeních v oborech Biomedicínský technik nebo Biomedicínské inženýrství na VŠB - TU
Ostrava.

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 a v průběhu řešení zodpovědně plnil jednotlivé body
zadání. Ve všech dospěl k požadovaným výsledkům. Výsledkem práce je funkční výukový modul a
ovládací software. Práci hodnotím jako velmi kvalitní a na výborné úrovni.

8. Otázky k obhajobě.
V práci uvádíte, že filtr síťového rušení není realizován na modulu, ale je proveden softwarově.
Můžete uvést jak je řešen?
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