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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce svým obsahem odpovídá rozsahu zadání, teoretická část je zpracována v dostatečné
obsahové kvalitě, praktická část také splňuje body zadání. Práce navazuje na předchozí práci v oblasti
konstrukce zařízení typu Holter. Práce obsahuje chráněné myšlenky vedoucího práce, které jsou
součástí patentního řízení VŠB ev. č. 011/29-03-2012, proto je práce neveřejná. Bakalářská práce
splňuje standardní náročnost závěrečných prací tohoto stupně.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení pracoval kontinuálně, nicméně v počátku řešení nedisponoval základními
technickými dovednostmi pro řešení této práce. Na konzultace student docházel pravidelně, ale práce
byla řešena po velmi malých částech. V době dopracování práce student pracoval pečlivě a jeho
aktivita byla dobrá, což se projevilo na kvalitě práce a na zdokonalení technických dovedností
studenta.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v opravném termínu, definitivní obsah práce byl konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výstupem práce je technický návrh zařízení typu Holter s akcelerometrií. Zařízení bylo vyrobeno a
otestováno dvěma testy.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce samotná nepřináší nové poznatky z oblasti konstrukce zařízení. Nové myšlenky spočívají v
návrhu měřící koncepce, která je předmětem patentního řízení.

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.
V práci bylo navrženo technické řešení zařízení typu Holter s akcelerometrií. Student u řešení
postupoval velice pomalu, v opravném termínu zařízení bylo vyrobeno a otestováno. Bakalářská
práce místy obsahuje netechnické vyjadřování a pravopisné chyby, nicméně po obsahové stránce je v
pořádku. Práci doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
Jak by se změnila spotřeba zařízení, kdyby bylo rozšířeno o vícekanálové měření EKG?
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