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Oponentský posudek disertační práce: 
Ing. Lukáš Smital: Vlnková filtrace elektrokardiogramů. 
 

 
Název práce výstižně popisuje řešenou problematiku, která odpovídá oboru disertace a 

je stále aktuální. Filtrace EKG signálů je živá problematika, řešená na mnoha pracovištích 
různými způsoby po mnoho let a proto nebylo snadné najít v této oblasti novou, lepší metodiku 
filtrace.  

Práce má 100 stran, rozbor výchozího stavu zabírá 44 stran. Je zde základní popis 
vzniku a významu jednotlivých vln signálu EKG. Následuje rozbor zdrojů a vlastností rušivých 
a zkreslujících signálů které mohou být obsaženy v naměřeném signálu EKG. Další část přináší 
přehled o vlastnostech a kategoriích vlnkové transformace a využití vlnkové transformace pro 
filtraci. Úvodní část je zakončena rozborem možných kriterií jak lze hodnotit úspěšnost použité 
filtrace. 

Vlastní řešení je popsáno na stránkách 46 až 87. Je zde návrh a zdůvodnění použitého 
algoritmu filtrace, výsledky ověření na databázi CSE a srovnání s publikovanými metodami. 
Přínos navrženého algoritmu je prezentován na mnoha výsledcích. 
 

Cíle disertace a jejich splnění. 
Cílem disertační práce bylo navrhnout, realizovat a zhodnotit vlnkový filtr pro potlačení 

svalového EMG rušení v signálech EKG. Tento hlavní cíl je rozdělen do sedmi dílčích cílů a 
podrobně rozebrán na str. 45. Dílčím cílům odpovídá i struktura popisu vlastního řešení 
problematiky na str. 46 až 87. Popis jasně demonstruje, že všechny dílčí cíle byly splněny. 
Splněním dílčího cíle sedm, to je publikace algoritmu v impaktovaném časopise, doktorand 
jasně dokázal originalitu a přínos navrženého algoritmu.  

Hlavní cíl disertace i všechny dílčí cíle byly splněny. 
 
Zhodnocení metodiky. 
Doktorand  prostudoval velké množství literatury a dokázal se dobře orientovat v dané 

problematice. Seznámil se s používanými metodami a jejich nevýhodami, kdy použitá filtrace, 
bez optimalizace parametrů pro konkrétní EKG signál může dokonce zhoršovat poměr signál-
šum. Zvolený způsob optimalizace parametrů filtrace minimalizoval čas potřebný pro zavržení 
nevhodných kombinací parametrů a umožnil ověřit optimální parametry na všech dostupných 
signálech databáze CSE.  Předložená práce je přehledná, dobře strukturována a pečlivě 
vypracována. Jediná dílčí výtka je, že je zde až příliš podrobný rozbor vlnkové transformace a 
poněkud postrádám kapitolu o možném využití daného algoritmu při zpracování klinických 
dat.  Doktorand prokázal schopnost tvůrčí práce a řešení vědeckých otázek. 

 
Původní výsledky. 
Hlavním, původním výsledkem je adaptivní změna parametrů filtru podle poměru 

signál/šum právě zpracovávané části EKG signálu. Tento výsledek je založen na řadě dílčích 
výsledků které jsou:  
1. Volba vhodného typu vlnkové transformace a použité vlnky;  
2. Segmentace signálu EKG podle stejného SNR;  



 
 
3. Optimální dostavení prahování podle okamžitého poměru SNR.  
Publikace v impaktovaném časopise dokazuje, že navržené řešení je původní a ve srovnání s 
užívanými metodami se dosahuje lepších výsledků. 
 

Přínos práce. 
Po stránce teoretické je přínos jasně prokázán publikací. Jedná se o algoritmus filtrace 

signálů EKG, který odstraňuje nedostatky stávajících algoritmů. Je možné jej použít při 
automatickém vyhodnocení signálů EKG.  Bude ale nutné ověřit přínos algoritmu i na 
klinických datech, kde bude nutno zhodnotit přínos této filtrace pro detekci různých parametrů 
signálu EKG. Tento požadavek je ale mimo zvolené cíle předložené práce. Využitím algoritmu 
by se mohly zabývat další disertace. 
 

Celkové zhodnocení. 
Doktorand získal potřebné teoretické i praktické znalosti z řešené oblasti, prokázal 

schopnost tvůrčí a vědecké práce, dosáhl nové výsledky a dokázal je opublikovat v 
impaktovaném časopise. Předložená disertace splňuje všechny požadavky, doporučuji ji k 
obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byla Ing. Lukáši Smitalovi udělena akademická 
hodnost PhD. 

 
V Brně, 14. 11. 2013. 
 
 
 

Ing. Josef Halámek, CSc. 
ÚPT AV ČR, v.v.i. 
Královopolská 147 
612 64 Brno 
josef@isibrno.cz 

 
 

Otázky pro doktoranda. 
 

1. Na obr. 2.2 uvádíte výkonová spektra jednotlivých signálů EKG (frekvenční rozsah končí 
na 40 Hz). V současnosti se ale začínají používat měřicí systémy s fvz 1 kHz. Jak vysvětlíte 
tento požadavek? 

2. Navržený algoritmus byl testován na databázi CSE. Diskutujte jeho využití na klinických 
datech (dlouhá měření, různé fvz, usnadnění detekce nebo možné zkreslení parametrů 
detekovaných z EKG pokud bude algoritmus použit pro předzpracování, ...). 

 
 


