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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití dat z chytrého nemocničního lůžka 

Jméno autora: Charlotte Panušková 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: K333 
Vedoucí práce: Martin Macaš 
Pracoviště vedoucího práce: CIIRC 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce byla poměrně tvůrčího charakteru. Studentka musela porozumět měřeným datům, zamyslet se a navrhnout metody 
předzpracování a zpracování a také naměřit poměrně velké množství dat. 

 

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. 

Zadání bylo splněno. Byla provedena analýza měřených dat, navrženy a implementovány metody předzpracování a 
vybráno jedno možné využití tenzometrických měření. Konkrétně se jednalo o rozpoznání polohy pacienta, které bylo 
implementováno a vyhodnoceno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Studentka pracovala samostatně a měla velmi tvůrčí přístup. Na smluvené schůzky chodila velmi dobře připravena. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Po odborné stránce je práce velmi kvalitní. Je použito metod klasifikace vzorů, čímž studentka vhodně využila znalosti 
získané v aktuálním semestru.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná v angličtině, jejíž úroveň je dostačující. Úprava práce je velmi pěkná.  Oceňuji stručnost a srozumitelnost. 

 

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. 
Práce obsahuje 13 citací velmi kvalitních a relevantních zdrojů. Všechny texty jsou původní.   

 

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 zručnost i apod. 
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Výsledky práce jsou dobře využitelné v praxi. Výsledky jsou zajímavé a velmi slibné. Velmi se mi líbí rešerše na téma 
rozpoznání polohy a následné porovnání jejích výsledků s  dosaženými výsledky.  Všechny implementace byly funkční a 
budou využity při další spolupráci s výrobcem lůžka.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 
Jako vedoucí mohu ocenit hlavně aktivní a tvůrčí přístup studentky, velmi přínosné  konzultace, které výrazně 
posunuly stav našeho vědění v oblasti zpracování dat z nemocničního lůžka a v neposlední řadě i dobře rozvržený 
postup práce včetně psaní jejího textu. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 4.6.2018     Podpis: Martin Macaš 


