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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).  

10 

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).  
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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).  
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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.  
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5. Celkový počet bodů 35 



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 věnuje problematice nízkoenergetické defibrilace srdce. Bohužel, práce
nesplňuje požadavky na diplomovou práci (DP) pro obor Biomedicínský inženýr, jak po stránce obsahové,
tak formální. Zásadní problém je nesplnění zadání diplomové práce a to ve více bodech, viz komentáře
uvedené níže.

DP obsahuje v úvodní kapitole velmi stručný popis rozdílu mezi defibrilací a kardioverzí, zmiňuje současný
trend výzkumu v oblasti elektroimpulzní terapie.
Kapitola 2 je věnována funkční anatomii srdce. Zde použité doprovodné obrázky (Obr. 1 a 2) postrádají
popisy vertikálních os a jsou zbytečně rozměrné.

Analýza existujících metod a zařízení pro nízkoenergetickou defibrilaci srdce, jak vyžaduje zadání, je
realizována ve velmi minimalistické formě a z pohledu oponeta nelze tuto část považovat za dostačující.
Technické údaje o aktuálně používaných zařízeních a metodách jsou v zásadě potlačovány na úkor
obecných sdělení, která jsou navíc formulována nejednoznačně. Např. v kapitole 3.1: Vícesměrová
defibrilace VF není jasné, zda je o defibrilaci pomocí externích elektrod umístěných na provrch hrudníku či
elektrod umístěných přímo na srdci.   

Cíle diplomové práce autor stanovuje v kapitole č. 4. Zde je uvedena řada relevantních požadavků na
navrhované zařízení, avšak zde by bylo vhodné konkretizovat, jaké parametry a v jakých rozsazích bude
možné uživatelsky měnit a pod.

Kapitola 5 je dle nadpisu věnována návrhu a realizaci zařízení. Autor v textu popisuje zařízení jako celek a
dále popisuje funkci dílčích částí  zařízení. Orientační blokové schéma, uvedené na obr. 10, je matoucí.
Postrádám propojení ovládacího modulu s dalšími částmi zařízení. Také není jasné, kde jsou zobrazovány
měřené veličiny požadované pro analýzu jednotlivých defibrilačních pulzů.

Text kapitoly 5 doplňují elektrická schémata, která autor někdy nazývá „zjednodušenými“. V těchto
schématech (např. Obr. 15 a 16) je obtížně rozeznat uzel a prosté křížení vodičů.
V části 5.2.4 s názvem Dosažené vlastnosti zařízení jsou uvedeny zbytečně rozměrné obrázky s průběhy
veličin v obvodech nebo grafy. Tyto obrázky nemají zajištěny popisy os v obrázku, ale netradičně v
komentáři pod obrázkem. Tato forma je velmi nepřehledná, matoucí a zdržuje při čtení. V současné době
existuje řada SW možností, jak popis os grafů standardizovat.
Zároveň jsem toho názoru, že uváděné informace v kapitole 5 mají v několika případech charakter výsledků
nebo diskuse a proto by měly být adekvátně členěny. To se týká například části 5.3.3, kdy zde autor
popisuje, avšak velmi stručně, experiment na své osobě, animální experiment a jeho výsledky komentuje.



Z hlediska realizovaných výstupů, dokládaných fotografiemi v DP a elektronickou přílohou DP, autor
prokázal schopnost orientace v problematice elektroniky a návrhu desek plošných spojů.

Samostatná kapitola diskuse je naprosto nevyhovující a odpovídá spíše závěru. Samotný závěr v podstatě
shrnuje obsahy kapitol DP. Autor se v posledním odstavci závěru zmiňuje o testech zařízení na neživých
modelech a o částečném testu na živém modelu. Tato měření jsou skutečně zmíněna v zadání DP.

V předložené diplomové práci jsem ale nenalezl popis výše zmíněných experimentů (zjištění parametrů
zařízení na pasivních fantomech, neživých i živých modelech). K těmto experimentům nejsou uvedeny
žádné laboratorní protokoly a ani výsledky. K animálnímu experimentu není doloženo schválení etické
komise.
Dále je dle zadání vyžadováno ověření možnosti využití zařízení pro nízkoelektrickou atriální a případně i
komorovou defibrilaci pomocí metod mapování potenciálů. Tato část je autorem DP naprosto ignorována.

V textu DP je až neuvěřitelné množství typografických chyb a překlepů. Text byl psán zřejmě ve velkém
spěchu a bez kontroly.
Práce působí chaoticky, nevystihuje danou problematiku a spíše generuje otázky.
Autor se např. nezabývá vlivem tvaru stimulačních pulzů; možnosti jejich nastavení a atd.  

Vzhledem k výše uvedenému není možné tuto práci považovat za akceptovatelnou, proto ji
NEDOPORUČUJI k obhajobě.

Jméno a příjmení: Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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