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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  IoT senzor pro měření pohybů kosterního svalstva 
Jméno autora: Lukáš Gregora 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra telekomunikační techniky 
Oponent práce: Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra radioelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je návrh a realizace senzoru pomalých pohybů kosterního svalstva. Zadání lze hodnotit jako 
náročnější, zejména s ohledem na potřebu experimentální práce. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno bez výhrad. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení je správný. Dalo by se diskutovat o vhodností jednotlivých komponent a o případném 
návrhu jednoúčelového zařízení, nicméně student pracoval s dodaným HW, jak je ostatně specifikováno 
v zadání. Výhrady mám k přehledu současného stavu v kapitole 2: autor sice podává přehled metod měření, 
ale nezabývá se tím, zda někdo nenavrhnul či nevyrábí systém podobný řešenému. Stejně tak chybí seznam a 
definice parametrů, které by měl přístroj splňovat (ty by měly vycházet např. z klinické studie).  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň lze hodnotit jako velmi dobrou. Autor v textu popisuje systematický postup práce od 
řešení špatného (využití kitu Arduino) směrem k řešení lepšímu. Problém s vyšším šumem řeší návrhem a 
implementací filtru. Funkčnost aplikace je ověřena, nicméně zcela chybí validace výsledů měření, např. 
simultánním měřením jinou metodou. Kromě potřebného HW vytvořil i mobilní aplikaci, díky které je možné 
sledovat výsledky měření. Část s analýzou využitelnosti bezdrátových technologií by si zasloužila místo na 
začátku práce, vhodné by bylo rozšíření o další  technologie a popis obecného rámce IoT.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň textu je slabší. Text by si zasloužil větší péči, vyskytují se v něm nelogická slovní 
spojení (modul disponuje napájecím napětím). Pod pojmem schéma zapojení si představuji něco zcela jiného 
než obrázek 6-3 – diplomová práce není prezentace pro investora, je to technický popis skutečnosti.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě 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 
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odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Autor pracuje s 29 referencemi. Výběr referencí je vhodný, citace jsou korektní. Bylo by ovšem vhodné 
sjednotit citace online zdrojů, z nějakého důvodu je v datech citací příliš mnoho interpunkčních znamének. 
Na referenci je zvykem se okazovat číslem v hranatých závorkách a podobně formátovat i výčet referencí, 
který v tomto případě není příliš přehledný. 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Lukáš Gregora předložil velmi dobrou diplomovou práci, ve které představil návrh a implementaci zařízení pro 
měření pohybu kosterního svalstva. Jedná se o poměrně rozsáhlou práci, která bude zajisté dobře využitelná 
v praxi. Bohužel zcela chybí porovnání s jinými metodami, případně rigorózní validace výsledků. Práce dle mého 
soudu splňuje požadavky kladené na závěrečné práce studentů ČVUT FEL. Práci doporučuji k obhajobě.   

 

V rámci diskuse bych se rád zeptat na následující otázky: 

1. Mohl byste prosím objasnit, jak funguje oversampling u A/D převodníku? 
2. Jaký vliv má na měření pohyb celé končetiny? Je třeba fixace? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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