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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Erik Ryšlavý 
s názvem: Možnosti měření a zpracování fyziologických parametrů u příslušníků složek IZS

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30) 

29 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 19 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

39 

5. Celkový počet bodů 95 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jakou roli hraje personalizace nastavení jednotlivých uživatelských profilů záchranářů? Byla
zkoumaná technologie FlexiGuard podrobena citlivostní analýze na změnu těchto nastavení a jakou
roli hraje eventuální vývoj a změny osobních parametrů při využitelnosti v praxi?

2. Jak hodnotíte vhodnost interpretace výstupů technologie FlexiGuard a jeho grafický interface?
Bylo by na základě získaných zkušeností vhodné navrhnout nějaké úpravy?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Bakalářská práce a její vlastní realizace splnila stanovené cíle.  Z hlediska zadaného tématu je obsah
bakalářské práce vhodný a přináší experimentální ověření perspektivní technologie. Teoretická  úroveň
práce i rozsah realizačních prací je na vysoké úrovni a potvrzuje odborné znalosti i praktickou dovednost
autora. Úroveň metodologického zpracování a závěrů práce je taktéž na vysoké úrovni a bakalářská práce
tvoří významný podklad pro validaci technologie, která svojí aplikací míří do moderní oblasti sledování
zdravotních parametrů při výcviku a  zásahu členů IZS. Práci lze vytknout pouze drobné nedostatky ve
formátování textu a sazbě tabulek a obrázků, bez vlivu na celkové hodnocení. Práci doporučuji k obhajobě s
klasifikací A (výborně). 
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