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Oponentský posudek dizertační práce Ing. Aleny Kubičkové 

"Automatická analýza signálů variability srdečního rytmu" 

 

 Pokročilé metody analýzy biomedicínských signálů patří v současnosti mezi velmi důležité metody 

sloužící pro podporu rozhodovacích procesů jak v diagnostice, tak v terapii. V některých lékařských oborech se 

analýza signálů stává téměř nutností. Kardiologie patří mezi takové obory již dlouhodobě. Přitom se ukazuje, že 

EKG má velkou vypovídající hodnotu i ve vztahu k řadě diagnóz primárně sledovaných v jiných klinických 

oborech. Předkládaná disertační práce se zabývá problémy kvalitní analýzy variability srdečního rytmu a 

soustředí se na několik navazujících cílů. Navržené metody a postupy byly implementovány a otestovány na 

reálných datech. 

 Práce je členěna do sedmi kapitol, obsahuje seznam zkratek a symbolů a celkem 124 referencí. 

 

Celkové hodnocení práce 

Aktuálnost zvoleného tématu 

 Zvolené téma dizertační práce má interdisciplinární charakter a je aktuální nejen z vědecko-

výzkumného, ale i praktického hlediska. Zároveň je to téma velmi náročné. Signál EKG je sice periodický a u 

zdravého jedince má vcelku dobře rozpoznatelnou morfologickou strukturu. Ale variabilita u různých diagnóz je 

značná a s tím přicházejí i problémy správné detekce jednotlivých vln, segmentů a intervalů. Proto každý posun 

ke kvalitnější automatické analýze lze považovat za velký přínos. 

 

Cíl dizertace 

 Cíle dizertace jsou explicitně uvedeny v kapitole 3, které předcházejí kapitoly 1 a 2 uvádějící motivaci a 

teoretické metody detekce a výpočtu variability srdečního rytmu. Celkem si autorka stanovila 3 klíčové cíle. 

Třetí cíl je rozpracován vhodně na 4 dílčí cíle. Práce postupuje od popisu problémové oblasti a rešerše literatury, 

přes návrhy metod, jejich implementace až po testování navržených řešení a diskusi dosažených výsledků. 

Navržené metody byly experimentálně ověřeny na reálných datech. Autorka své výsledky analyzovala velmi 

detailně a porovnala se zahraničními studiemi, kde správně poukázala na řadu chybějících informací, případně 

ne zcela vhodně volené skupiny měřených subjektů. Všechny uvedené cíle autorka splnila. 

 

Zvolené metody zpracování 

 Práce je vedena metodiky správně. První kapitola stručně uvádí do relevantních partií elektrofyziologie. 

Druhá kapitola se věnuje teoretickým metodám detekce a výpočtu variability srdečního rytmu. Následuje 

kapitola 3, která definuje cíle práce. Další dvě kapitoly jsou věnovány rozpracování cílů disertace a aplikaci 

metod na data pacientů s metabolickým syndromem. Obsahují teoretický návrh metod, jejich implementaci, 

dosažené výsledky a diskusi výsledků. Navržené metody byly otestovány na reálných kardiologických datech a 

porovnány s výsledky studií zahraničních pracovišť. Tuto část považuji za velmi zdařilou, protože ukazuje na 

důležitost doprovodných informací, které v popisech řady studií nejsou uvedeny. To pak znemožňuje vzájemné 

porovnávání metod a jimi dosažených výsledků. Kapitola Závěr se věnuje komplexnímu zhodnocení 

dosažených výsledků a korespondenci se stanovenými cíli, možnosti uplatnění výsledků v praxi a doporučení 

pro další rozvoj.  
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Výsledky dizertace a její hodnocení 

 Předložená dizertační práce je dobře strukturovaná a má správný metodický postup. Autorka vede 

postup řešení jak ve vědecké, tak i implementační části jasně a správně. Hlavní přínos práce spatřuji v tom, že 

autorka identifikovala základní problémy analýzy signálů variability srdečního rytmu. Navrhla metodický 

postup analýzy, implementovala vhodné metody, ukázala výhody použití nelineárních metod, které nebyly u 

pacientů s některými diagnózami dosud využívané. Navržené algoritmy implementovala a otestovala na 

reálných datech z klinické praxe. Bylo tak prokázáno, že nově navržená metodika a implementované algoritmy 

jsou vhodná. 

 Práce je i po stránce formální na velmi dobré úrovni.  

 

Význam pro praxi a další rozvoj vědy 

 Práce je bezpochyby přínosná nejen pro oblast návrhu a implementace podobných metod, ale zejména 

přímo pro lékařskou praxi. Navržená metodika byla ověřena v praxi, takže též může být do budoucna využívána 

pro podobné úlohy. O přínosu práce svědčí i publikované práce doktorandky, zejména časopisecké články.  

 

Připomínky 

K práci mám následující připomínky:  

V kapitole 2 je popsáno generování umělého signálu a využití modelu. Postrádám alespoň stručný úvod 

k této části vysvětlující, proč je toto zmíněno. 

V závěrečné kapitole bych uvítala přesné namapování výsledků disertace na cíle vytčené v kapitole 3. 

Doporučuji, aby to disertantka uvedla ve své prezentaci při obhajobě disertační práce. 

Formální nedostatky: 

V legendě u obr. 2 na str. 7 pravděpodobně vypadlo slovo: „Bod J označuje komplexu QRS do úseku 

ST“. 

Na str. 24 v části 2.5.6 je „Detrendet“ místo „Dentrended“. 

Na str. 33 a 36 je špatně uvedeno příjmení autorky Melanie I. Stuckey: objevuje se Strucky a Struckey 

(ve vztahu k referencím 55, 56 a 102). V seznamu literatury u reference 55 chybí iniciály autorky. 

Na str. 35 chybí odkaz na referenci. 

Nedokážu úplně posoudit správnost a spisovnost výrazů ve slovenštině, ale myslím, že slovo „akurát“ 

podobně jako v češtině není spisovné. 

 

Dotazy do diskuse 

V závěru uvádíte dosažené výsledky. Jaké jsou Vaš nejbližší plány na pokračování tohoto výzkumu? Jak budou 

dále rozvíjeny navržené a implementované metody? 

 

Závěr 

 Přes výše uvedené připomínky mohu konstatovat, že předložená práce svědčí o cílevědomém a 

systematickém přístupu doktorandky ke zpracování dané problematiky jak z hlediska vědeckého přístupu, tak 

z hlediska praktického využití. Doktorandka jednoznačně prokázala, že ovládá vědecké metody a disponuje 

potřebnou hloubkou teoretických vědomostí a praktických zkušeností. 
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 Práce splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce, obsahuje původní výsledky a odpovídá tak 

požadavkům k udělení akademického titulu PhD. Mohu tak konstatovat, že práci doporučuji k obhajobě před 

příslušnou komisí. 

 

       Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. 

 

V Praze dne 5.5.2017 


