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Náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti X     

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná  průměrná  podprůměrná  nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu  X   
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy … 

 X   

použití analýz, matem. Statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

X    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení k 
řešení problému 

X    

obsah a relevantnost příloh v textu či příloh. 
Části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

 X   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:    

 

Připomínky k obhajobě: 

Bakalářská práce „Alternativní měření EKG s využitím flexibilních elektrod ke snímání elektrických 

potenciálů na těle člověka“ popisuje strukturovaným způsobem možnost využití alternativního 

měření EKG. Připomínky které se k výše uvedenému tématu nabízejí jsou: 

x 



1. Alternativní měření EKG se již v klinické praxi používá a jmenuje se Holter, který má použití na 

24 – 48 hodinový monitoring EKG nebo krevního tlaku 

2. Experimentální EKG triko je dobře popsané a to včetně velikostí, použité tkaniny atd. Zde se 

nabízí připomínka jakým způsobem by byla zajištěna desinfekce při použití trika pro různé 

osoby. 

3. Poslední připomínkou je srovnání použitého experimentálního EKG trika a již komerčně 

používaných fitnes pásů s monitorací srdeční frekvence. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Popište jak funguje EKG a Tlakový Holter 

2. Jaký způsob desinfekce by jste doporučil na ošetření EKG trika 

3. Co přesně by jste monitoroval u uživatelů experimentálního EKG trika 

 

Navržený klasifikační stupeň: 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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