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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

V první části práce student popsal poruchy aktivace a šíření akčního potenciálu v srdečním systému, dále
pak implantabilní kardiostimulační přístroje, které se při jejich léčbě používají a stimulační parametry, které
se při implantaci přístrojů měří. Ve druhé části statisticky zpracoval hodnoty stimulačních parametrů
poskytnutých Karlovarskou krajskou nemocnicí, čímž splnil hlavní cíle práce. Student práci vhodně
strukturoval. V první části se ale někdy zbytečně široce zabýval tématy, která jsou všeobecně známá, nebo
přímo nesouvisí s praktickou částí. Naopak větší prostor mohl dát způsobům měření a vyhodnocování
stimulačních parametrů a rešerši rozdílů mezi implantabilními kardiostimulačními přístroji od různých
výrobců. Při vypracovávání praktické části byl student schopný samostatně si nastudovat doporučené
statistické metody a vhodně je aplikovat s využitím vybraného nástroje na poskytnutá data. Chybí však větší
zhodnocení získaných výsledků. Student pracoval průběžně a aktivně, ale měla jsem trochu dojem, že
zůstává na povrchu.

Kontrola plagiátorství provedena dne 15. 5. 2020.

Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %‚ počet podobných dokumentů 0.

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) velmi dobře

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 11. 6. 2020

Podpis vedoucího práce
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