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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh a realizace elektrokardiografu s čipem ADS1298 
Jméno autora: Jan Landsinger 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra teorie obvodů 
Vedoucí práce: Jan Dvořák 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra teorie obvodů  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k dobré dostupnosti literatury týkající se teoretické i praktické části a nutnosti vlastní kreativity k dokončení a 
praktickému ověření hodnotím téma zadání jako průměrně náročné. 
 

Splnění zadání splněno 
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. Ověření bylo provedeno jak na simulátoru tak na reálném pacientovi. Zadání bylo 
rozšířeno o analýzu možností filtrace signálu a jejich praktické použitelnosti vzhledem ke splnění požadavků IEC 60601-2-51. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student vypracoval práci samostatně, na průběžné konzultace byl vždy připraven. Termín dokončení praktické části byl 
posunut, a to především z důvodu kvalitního zpracování funkčního vzorku. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce lze ohodnotit jako velmi dobrou. Teoretická část je shrnutím základních principů, které je třeba znát 
pro realizaci praktické části. Tato část obsahuje též popis základních vlivů na průběh snímaného signálu a principy analýzy 
EKG signálu. Dále je v práci provedena analýza běžných filtrů používaných pro potlačení rušení 50 Hz a srovnání výsledků s 
požadavky IEC 60601-2-51. 
Praktická část - realizace HW části zařízení - je popsána v plně dostačující rovině. Firmware pro procesor typu STM32F tvořící 
interface mezi obvodem ADS1298 a PC je přehledně komentován. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vlastní text působí uceleným dojmem a je po formální, jazykové i grafické stránce na vysoké úrovni. Na práci lze do 
budoucna dobře navázat a doplnit ji o řadu dalších zajímavých funkcí. 

 

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. 
Převzaté dílčí výsledky jsou korektně citovány, výběr pramenů je velmi vhodný - v praktické části jsou využity téměř bez 
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výjimky pouze informace z oficiálních katalogových listů a aplikačních poznámek výrobce integrovaných obvodů. 
 

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. 
Student prokázal při stavbě zařízení nejen teoretickou znalost, ale i praktickou zručnost. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student prokázal teoretickou i praktickou znalost problematiky, všechny body zadání DP byly splněny. Práci 
považuji za zdařilou a doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.1.2015     Podpis:  


