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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnost zadání závěrečné práce.
Zadání předpokládá realizaci jak hardwarové část zařízení pro snímání oscilometrických pulsací, tak také s ní souvisejícího 
firmwaru.

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oprot zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Podle mého názoru byly splněny všechny část zadání.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Zvolený postup řešení obsahuje teoretcký rozbor, návrh, praktckou realizaci i kalibraci a testování zařízení.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornost závěrečné práce, využit znalost získaných studiem a z odborné literatury, využit podkladů a 
dat získaných z praxe.
Práce obsahuje náležitý teoretcký úvod s odkazy na použitou literaturu, praktcká část obsahuje dobře provedený popis 
hardwaru i sofwaru.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografckou a jazykovou stránku.
Typografická a jazyková úroveň práce je výborná.

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktvitě 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 etky a zda jsou bibliografcké citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Citace jsou relevantní a dobře zpracované.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnost technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost apod.

1/2



POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Práce je součást klinické studie v rámci testování patentu pro měření oscilometrických pulzací. Proto považuji tuto práci za
velice přínosnou. Je pravděpodobné, že na práci bude možné v budoucnu dobře navázat a to jak na hadwarovou, tak také 
na sofwarovou část.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Předloženou závěrečnou práci hodnotm klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis:
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