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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv psychického stresu na variabilitu srdeční frekvence 
Jméno autora: Adéla Atassi 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra teorie obvodů 
Oponent práce: Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je z vědecko-výzkumného hlediska poměrně komplexní vzhledem k tomu, že zahrnuje vytvoření databáze 
fyziologických dat sledovaných osob, jejich analýzu a interpretaci. Na druhou stranu nevyžaduje žádnou implementaci 
nových algoritmů ani jiných přípravků. Z těchto důvodů hodnotím zadání jako průměrně náročné.  

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Všechny body zadání byly splněny kromě bodu 4 – ověření hodnocení HRV na dalších fyziologických signálech. V práci tato 
část není vůbec realizována a zároveň postrádám zdůvodnění, proč tomu tak je. Dále by měl být v práci jasně specifikován 
podíl autorky na databázi záznamů (bod 2) 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení byl zvolen systematicky a s jasným cílem. V práci nicméně chybí informace, jaké zařízení bylo použito pro 
záznam EKG signálu a jaká byla vzorkovací frekvence. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornost práce je uspokojivá. Rešerše a teoretická část je dostatečná. Metodiku měření by bylo pro lepší pochopení 
vhodné popsat diagramem a ukázkou snímků v „blokové a neblokové prezentaci“. Rovněž na stránce 21 chybí odkazované 
obrázky srovnávající frekvenční spektra a Poincarého grafy pro specifické segmenty. V části zabývající se klasifikací dle 
extrémů mezi segmenty (část 4.3) mám výhradu k postupu, kdy autorka předpokládala, že extrémní hodnota sledovaného 
parametru bude mimo blok s fobickým podnětem. Nicméně v případě nulové odpovědi na stimulus může být extrémní 
hodnota kdekoliv v průběhu měření. Také není jasné tvrzení v kapitole 4.5, kde je zmíněn vliv odlehlých hodnot (outliers) 
na klasifikaci, která se ale po jejich vyloučení dle slov autorky příliš nezlepšila. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové stránce je práce v pořádku, obsahuje minimální množství překlepů. Její rozsah odpovídá bakalářské 
práci. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Z hlediska citací zvolila studentka relevantní zdroje, které byly vhodným způsobem citované. Bibliografické citace jsou 
v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Samotná práce má po doplnění metodiky měření dobrý publikační potenciál. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Celkově se jedná o dobrou práci s publikačním potenciálem, jejíž největší nedostatek vidím v nesplnění 4. bodu 
zadání. Autorka by během obhajoby měla dobře zdůvodnit, proč tato část v práci chybí. Stejně tak by měla 
studentka jasně specifikovat, jak se podílela na vytváření databáze sledovaných signálů (bod 2). 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 

Navržené otázky: 

1. Proč se studie zúčastnily pouze ženy? 
2. V části 4.4 byl použitý dvouvýběrový parametrický t-test. Bylo ověřeno normální rozdělení výběrů? 
3. Z jeho důvodu se podle tvrzení na stránce 25 úspěšnost klasifikace při opakovaných pokusech liší? 
4. Proč je zmíněno a odůvodněno vynechání výsledků klasifikace, když jsou pak v následném odstavci 

uvedené (strana 25)? 
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