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 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 
Komentář: každé zadání, resp. každá část či věta ze zadání musí mít jasný odraz ve zpracované práci!, pouze
zcela splněné zadání může být ohodnoceno max. 20 body. Podle rozsahu části v zadání, která není zcela
vhodně či úplně zpracována, se snižuje ekvivalentně hodnota 20 bodů. Uvedení cíle v úvodu práce je povinné,
a pokud není uvedeno, student přichází o 10 bodů. 30 celkových bodů může obdržet naprosto bezchybná a
velmi precizně zpracovaná práce (to ale není standardní situace, spíše mimořádná).  

20 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 30) 
Komentář: zde je velmi důležitá úloha oponenta a to následující: pokud je většina textu převzata, pak student
získává max. 5 bodů, pokud je vše psáno slovy studenta, pak může získat max. 15 bodů, k tomu je možné
připočítat max. 15 bodů za vhodné a ucelené zpracování dostupných pramenů, tj. je uveden současný stav v
samostatné kapitole (5 bodů), významné relevantní zdroje jsou komentovány včetně popisu výběru (strategie
výběru) těchto zdrojů (5 bodů) a použité zdroje jsou všechny a vhodně citovány, je posuzováno také složení
citovaných zdrojů, tj. aktuálnost a vztah k tématu, obecné publikace jako matematické vzorce apod. se
nepočítají do plnohodnotných citací, lze vypočítat poměr takovýchto citací, tj. užitečné/neužitečné a velikost
tohoto poměru je třeba promítnout do bodování (5 bodů).  

25 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů) 
Komentář: v současné době mají studenti k dispozici jak literaturu s popisem jak zpracovat odborný text na PC,
mají znalosti a dovednosti a není tudíž třeba brát ohled na nedostatky z hlediska zpracování na PC, takže se
předpokládá, že práce má obsah tvořen desetinným tříděním, zde lze hodnotit i orientaci v práci včetně
odkazů mezi jednotlivými typy položek v textu včetně číslování rovnic, obrázků, tabulek a grafů (1 bod), práce
obsahuje důležité položky z hlediska typu práce (2 body), kvalita obrázků (1 bod), množství překlepů (1 bod za
nepatrné množství), v práci by se měla objevovat pouze standardní odborná terminologie a to zejména v
českém jazyce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2 body), grafy jsou tvořeny
podle zásad (viz tolerance a vliv statistického zpracování – 1 bod), u grafů a tabulek jsou patřičné legendy a
vše je čitelné (1 bod), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a ISO690-2 (1 bod).  

10 

4. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň
metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30 bodů) 
Komentář: pokud je práce kombinací teoretických odvození (4 bodů – lze nahradit publikací v AJ), modelování a
simulace (4 bodů), SW implementace (4 bodů) a též technické realizace (4 bodů – lze nahradit patentem či
užitným vzorem) a 4 body ještě za komplexní funkčnost a to jak SW, tak i HW výstupu, pak může získat až 20
bodů. Pokud práce obsahuje správnou strukturu včetně diskuse výsledků (5 bodů – min. 2 strany A4) a závěrů
(5 bodů – min. 1 strana A4), pak může být připočteno dalších 10 bodů. Celkem tedy 30 bodů za velmi
komplexní a bezchybnou práci včetně uplatnění výsledků práce v rámci projektů, publikací, patentů či užitných
vzorů.  

30 

5. Celkový počet bodů 85 



Návrh otázek k obhajobě

1. Bude multifrekvenčná ventilácia fungovať aj pri nehomogénnom poškodení pľúc dospelého ?

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové 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  

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

Komentář

Problematika ventilácie nehomogénne postihnutých pľúc ( teda s nehomogénnou distribúciou plynov) sa
diskutuje a rieši posledné desaťročie. Je to veľmi závažný problém, ktorý môže viesť a často vedie k traume
pľúc a nakoniec k úmrtiu pacientov. Výber témy preto považujem za vysoko aktuálny aj z klinického
hľadiska.
Diplomantka veľmi dobre rozviedla nielen teoretickú bázu ventilácie, ale zrozumiteľne prezentuje aj
patofyziologické procesy a hlavné nozologické jednotky, ktoré vedú u novorodencov k nehomogénnej
distribúcii plynov v pľúcach. Teoretický model a jeho matematická analýza a prezentácia je urobená
precízne a napriek tomu, že nie som špecialista na matematiku, bola mi téma v teoretickej a matematickej
oblasti jasne zrozumiteľná.
Overenie účinnosti multifrekvenčného signálu v teoretickej rovine,  ako aj na fyzikálnom
(pneumatickom)modeli pľúc považujem za zásadný prínos tejto práce. Nakoniec sústredenie sa na
problematiku traumy pľúc pohltenou energiou je zásadným výsledkom predkladanej analýzy
multifrekvenčnej ventilácie.
Protektivita umelej ventilácie pľúc je dnes zásadnou otázkou. Dosiahnutie adekvátnej výmeny plynov v
pľúcach bez ich traumatizácie je zásadným predpokladom pre úspešné vyliečenie pacienta.

Záver: Autorka sa zmocnila témy po medicínskej, technickej, teoretickej ako aj praktickej ( simulačnej)
stránke na veľmi vysokej úrovni. Jej výsledky simulované pre detské pľúca potvrdzujú naše teoreticky aj
prakticky (získané za 15 rokov) poznatky z viachladinovej ( 3 a 4 hladiny) UVP u dospelých.

Predkladaná diplomová práca je z môjho pohľadu najlepšie z tých, čo som oponoval za posledné 2 roky.

PS: Gramatiku a štylistiku českého jazyka, napriek jeho ovládaniu, som nehodnotil.     

Jméno a příjmení: doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Organizace: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kontaktní adresa: Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika
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