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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Metody hodnocení zdravotního stavu vojenských specialistů 
Jméno autora: Pavel Král 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídící techniky 
Vedoucí práce: doc.Ing.Patrik Kutílek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: KPO FBMI ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání se sestávalo z části hodnocení letové situace, záznamu a zpracování biomedicínských dat a aplikaci metod hodnocení 
měřených dat. Práce předpokládala širší znalost metod zpracování záznamu dat a jejich interpretace, včetně znalostí 
z programování a zpracování obrazu. 
 

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, a s ohledem na šíři zadáni také maximálně v rámci časových možností studenta. 
 

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. 
Student během řešení přistupoval k práci zodpovědně a byl vždy připraven, pokud jde o realizační sw část, významně horší 
byla část realizace textu. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student k řešení přistupoval významně také samostudiem odborné literatury  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Nejslabší částí práce je její formální a textová úroveň, která je dána nižšími znalostmi a pravděpodobně i zkušenostmi 
studenta v uvedeném způsobu projevu.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Student využíval převážnou většinu v práci uvedených zdrojů, ale velkou část použitých, především internetových 
vztahujících se k sw MatLab, nezmiňuje. 
 

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. 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Největším faktorem, který snižuje úroveň práce, je již zmíněná nedostatečná schopnost prezentace jak textem tak slovně. 
Student pracoval zodpovědně a mnohdy přicházel sám s inovativním přístupem. Domnívám se, že také hodně práce a času 
věnoval vlastním odborným výstupům a vytvoření software pro zpracování dat. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Jak jsem již zmínil, největším faktorem, který snižuje úroveň práce, je již zmíněná nedostatečná schopnost prezentace jak 
textem tak slovně. Student pracoval zodpovědně a mnohdy přicházel sám s inovativním přístupem. Domnívám se, že také 
hodně práce a času věnoval vlastním odborným výstupům a vytvoření software pro záznam a zpracování dat. Z tohoto 
důvodu je možné na práci studenta navázat v rámci pokračujícího výzkumu, ač je její textová podoba velmi slabá.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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