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Posudek na disertační práci 

Ing. Alena Kubičková: Automatická analýza signálů variability srdečního rytmu. 

Předložená práce je sepsána v slovenštině a má odpovídající rozsah, 105 stran. Cíle 
práce jsou jasně definovány, jedná se o automatické vyhodnocení variability tepové frekvence 
různými metodami. V práci jsou analyzována krátkodobá EKG měření ze skupiny zdravých 
dobrovolníků a skupiny pacientů s metabolickým syndromem. Data byla měřena ve FN U 
svaté Anny, Brno, ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR.  

V úvodní části práce je velmi pěkný přehled různých metod analýzy variability tepové 
frekvence a vlivů, které variabilitu ovlivňují. Doktorandka provedla podrobnou rešerši 
literatury a hodnotím tabulky 1 a 2, které přehledně demonstrují publikované analýzy a vliv 
metabolického syndromu na různé parametry variability tepové frekvence.  

V kapitole 4 a 5 je již vlastní přínos doktorandky k analýze variability tepové 
frekvence. Naměřená data jsou analyzována různým způsobem, jsou použity lineární i 
nelineární metody, analýza v časové i frekvenční oblasti. Je vyhodnocena významnost rozdílu 
mezi skupinou zdravých a pacientů s metabolickým syndromem pro různé parametry 
variability. Je vyhodnocena nejen variabilita za definovaných podmínek, ale i změna variability 
daná excitací. Výsledky jsou srovnávány s publikovanými výsledky, pokud existují. Hlavní 
přínos doktorandky vidím ve využití Poincaré grafů pro analýzu. Je diskutována shoda, 
případně rozdílnost jednotlivých parametrů. Práce se mi líbí, byla časově velmi náročná a 
doktorandka se musela vypořádat i s nedostatky naměřených dat.    

Dílčí připomínky: 

Na závěr dílčích kapitol popisujících výsledky jednotlivých metod je vždy uvedeno 
zhodnocení a významnost rozdílů mezi skupinou zdravých a pacientů s metabolickým 
syndromem. Je škoda, že v závěru práce není uvedena souhrnná tabulka těchto výsledků, která 
by přehledně definovala přínos jednotlivých metod. 

Výsledky jednotlivých metod jsou presentovány box ploty, vzestupným seřazením 
výsledků pro jednotlivé subjekty, případně tabulkami. Informace daná seřazenými výsledky a 
box ploty se dubluje. Přínosem by mohlo být spočítat na závěr korelaci mezi různými 
parametry. Tato korelace by mohla popsat shodu, případně věrohodnost různých parametrů. 

V kap. 5.3.2 Poincaré grafy je uvedeno, že některá měření byla vyloučena, platí to pro 
všechny analýzy nebo pouze pro tuto analýzu? 

V práci je několik textových chyb, případně nedostatků v popise: 

- Str. 35, Tab. 2.  jedná se o dlouhodobé záznamy 



Tab. 5, obr. 21 a 22. Je zde chyba v popisu nebo v hodnotách. Hodnoty obr. 22 
neodpovídají obr. 21 a Tab. 5. 
Str. 60 okno 256 vzorků (0.512 s), ... .. 128 vzorků (0.256 s) 

Otázky pro doktorandku: 

V práci uvádíte, že výsledky parametrických a neparametrických metod spektrální 
analýzy se liší. Diskutujte rozdíly a zdůvodněte je. 

Diskutuje citlivost jednotlivých metod analýzy a parametrů na výskyt extrasystol. 

Závěrečné zhodnocení 

1) Námět práce odpovídá oboru disertace a je aktuální z hlediska současného stavu 
vědy. 

2) Originální přínos doktorandky je v analýze a ověření jednotlivých metod na 
vyhodnocení variability tepové frekvence, především ve využití Poincaré grafů . 

3) Jádro disertační práce bylo na odpovídající úrovni publikováno. Srovnání shody 
jednotlivých parametrů, případně vyhodnocení citlivosti parametrů na iregularity 
naměřených dat by mohly být použity i jako základ pro další publikace. 

4) Doktorandka prokázala vědeckou erudici, dílčí nedostatky práce nejsou podstatné 

Podle mého názoru disertační práce uchazečky odpovídá obecně uznávaným 
požadavkům na udělení akademického titulu a práci doporučuji k obhajobě. 

V Brně, 25. 4.2017 
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