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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  „Vývoj aplikace pro léčbu srdeční arytmie“ 
Jméno autora: Ing. Eva TURŇOVÁ 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Mikroelektroniky 
Oponent práce: Ing. Josef Náhlík, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Důchodce; Dříve VŠCHT Praha, Ústav inženýrství pevných látek 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Obtížnost zadání je přiměřená charakteru práce bakalářského typu.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Teoretická i experimentální část předložené práce zadání vyhovuje. V závěru postrádám pouze detailnější rozbor výhod 
a nevýhod dosažených výsledků a návrhy na zlepšení v budoucnu. Předpokládám, že takovou úvahu provede autorka 
v rámci obhajoby práce. 

 

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

Ke zvolenému postupu řešení nemám zásadních připomínek. Je do značné míry i determinován zadáním. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je vyvážená a má solidní odbornou úroveň.  Autorka náležitě využila dostupných zdrojů informací jak z oblasti 
literatury, tak internetových zdrojů. Oceňuji stručnou, ale výstižnou prezentaci jak v oblasti teoretické, tak 
experimentální. Věcné připomínky nemám. Pouze závěr by mohl být obsáhlejší a konkrétnější. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska typografického ani jazykového nemám zásadní připomínky. Rozsah práce je optimální. V práci jsem nalezl jen 
několik evidentních překlepů, které při korektuře autorce unikly a kvalitu prezentace neovlivňují. Např na str. 12 má na 
obr. 1 být „sinoatriálny uzol“ místo „sinoatriálny  uzok“a na str. 18 v první větě odst. 1.4 má být slovo „ … chybného …“ 

místo „ … chybého  atp. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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 
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. 
Autorka věnovala získávání relevantních informačních zdrojů náležitou pozornost a umí s nimi efektivně pracovat. 
Převzaté informace autorka důsledně cituje a explicite také označila svůj přínos k řešení zadaného úkolu. Bibliografie je 
v souladu s obvyklými zvyklostmi. Ověřil jsem aktuální dohledatelnost internetových zdrojů.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Nemám další komentáře. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předložená práce mne zaujala svou prezentační stručností a výstižností jak v oblasti teoretické, tak praktické, 
při současném zachování vysoké odbornosti. Pouze závěr by mohl být konkrétnější a předpokládám, že to 
autorka napraví v diskusi při obhajobě předkládané bakalářské práce. Velmi kvalitně je práce zpracována i po 
stránce formální. Několik drobných překlepů netřeba zmiňovat. S ohledem na výše uvedené jednoznačně 
doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

  
Otázky k zodpovězení: 

1. Mohla by autorka blíže specifikovat „… určité obmedzenia pri implementácii. „, zmíněná v obecně 
formulovaném závěru? 

2. Jaké jsou Vaše návrhy pro další možná zlepšení dosažených výsledků ve smyslu bodu 3 pokynů pro 
vypracování v zadání BP? 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm: 

       A - výborně. 
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