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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).  

15 

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).  

15 

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).  

5 

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.  

15 

5. Celkový počet bodů 50 



Návrh otázek k obhajobě

1. 

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

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a implementací modelu mimotělního oběhu ve vývojovém
prostředí Matlab resp. Simulink.

Extrakorporální (mimotělní) oběh  je metodou substituující důležité vitální
funkce lidského organismu, které jsou za fyziologických okolností obstarávány srdcem a plícemi. Pomocí
této klinicky používané metody lze zajišťovat oxygenaci krve a perfuzi orgánů krví. Lidský organismus je
velice komplexním systémem a vytvoření modelu jeho oxygenace a perfuze je velice náročným úkolem, se
kterým se studentka měla vypořádat. Studentka musela nastudovat řadu fyziologických, fyzikálních i
chemických souvislostí, tyto souvislosti pochopit a implementovat je ve zjednodušeném  modelu, který
nemusí, a jakožto model ani nemá, zahrnovat veškeré aspekty reálného fungování organismu.

Studentka má v práci model rozdělen do tří částí, kterými jsou model pacienta, model krevního oběhu a
model oxygenace.

V modelu pacienta studentka počítá tělesný povrch pacienta (BSA) z výšky
a hmotnosti pacienta dle citovaného vztahu z literatury a dále optimální průtok krve oběhem z tělesného
povrchu pacienta a optimální hodnoty srdečního indexu vyčtené z literatury.

Model krevního oběhu studentka popisuje čtyřmi vztahy (2.3 – 2.6) na  str.  25. Vztah 2.3 je inspirován
citovanou literaturou, avšak jeho mplementace
je nesmyslná, jak vyplývá i z neodpovídajícího fyzikálního rozměru levé a pravé strany rovnice. Vztahy 2.4 –
2.6 nejsou citovány a není uvedeno, na  základě čeho byly odvozeny, nelze je tedy ověřit. Z hlediska
fyzikálního rozměru i logiky se jeví jako nesprávné. Konstanta citlivosti tak, jak je vyjádřena ve vztahu 2.5,
není konstantou, ale funkcí času. Pomocí vztahu 2.6 je simulována hodnota  centrálního žilního tlaku (CVP)
v čase a to tak, že k reálně naměřené hodnotě CVP je přičtena hodnota průtoku mimotělním oběhem
násobená procenty utažení okludéru a bezrozměrnou konstantou účinnosti okludéru (údajně změřenou, ale
nepopsáno jak). Vztah 2.6 může tedy říkat např. to, že pokud mimotělním oběhem neprotéká krev, dochází
k plné shodě modelových a naměřených dat CVP.  Pokud  tato shodná data poté vstoupí do výpočtu
středního arteriálního tlaku (MAP, vztah 2.4), kde uživatel bude řídit průtok pumpou shodně s reálným
scénářem a nebude podávat noradrenalin, může opět dojít k plné shodě měřených a simulovaných dat.

V modelu oxygenace se taktéž vyskytují vzorce neodpovídajících fyzikálních rozměrů, které nejsou citovány
ani odvozeny a u kterých lze rozporovat jejich správnost.

V textu diplomové práce se hůře orientuje. Popis principu modelu a reálného systému není jednoznačně
oddělen a prolíná se v jednotlivých po sobě jdoucích větách výkladové linie.  Naměřené a simulované



parametry nejsou intuitivně pojmenovány, některé parametry v průběhu textu mění své označení, některé
konstanty svoji hodnotu.

Popis modelů a jejich principů se jeví jako nesystematický a neuspořádaný, kdy např. příčina nepředchází
následek. Model oxygenace na obr. 2.6 není v textu dostatečně  popsán.  Grafy u jednotlivých klinických
scénářů nejsou odpovídající grafické úrovně, některé grafické průběhy nejsou viditelné a jsou pojmenovány
jiným než v práci dříve nadefinovaným názvoslovím.  Uvedené shody simulací a reálných měření jsou
nerelevantní z důvodu výše popsaných aspektů.

V práci se vyskytují formální chyby, překlepy, nevhodná stylistika, duplicity (v seznamu zkratek nebo např.
slovní spojení LCD displej), nesprávné skloňování i časování. Typografie  je nekonzistentní a ne vždy
odpovídá zavedeným standardům. V práci se vyskytují nevysvětlené odborné pojmy, jiné jsou vysvětleny
nezcela správně. Nejsou citována některá ne obecně známá uvedená fakta.

Biomedicínské inženýrství je multidisciplinárním oborem a je nelehké, aby absolvent vynikal ve všech jeho
oblastech. Pokud někoho silnou stránkou  není elektrotechnika (v práci např. veličina „intenzita proudu“),
matematika  a fyzika (viz řada použitých vztahů), může vynikat například v medicínské
a klinické oblasti, jak tomu může být i u autorky práce. Měla by však dbát na to, aby v této oblasti např.
neoznačovala tepénky a kapiláry žílami (str. 13).

Studentka splnila zadání v tom smyslu, že navrhla a implementovala model, v němž lze řídit stejné
parametry, jako jsou řízeny při mimotělním oběhu,
a taktéž sledovat některé z parametrů, které jsou při tomto výkonu sledovány. Vytvoření zjednodušeného
smysluplného edukativně přínosného modelu mimotělního oběhu založeného na správných fyzikálních
vztazích
nebylo dosaženo, avšak s dostupnými prostředky a za předpokladu rozsahu
diplomové práce bylo stěží možné smysluplného a přínosného výsledku dosáhnout. S přihlédnutím k této
okolnosti hodnotím práci stupněm E (dostatečně) a doporučuji ji k obhajobě s tím, že v rámci obhajoby (a
času na otázky oponenta) studentka lépe ozřejmí logiku a princip jí navrženého modelu (vč. matematického
popisu) a přesvědčí komisi o tom, že dané problematice rozumí.  
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