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1. Zadání závěrečné práce.
Práci lze hodnotit jako poměrně náročnou, neboť se zabývá analýzou chůze pacientů, kteří postoupili
chirurgický zákrok a tím je výměna ky-čelního anebo kolenního kloubu. Diplomová práce nenavazuje
na před-cházející diplomové práce.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení své práce pracoval samostatně, velmi aktivně a byl systematický. Své dílčí
řešení pravidelně konzultoval a na konzultace byl vždy připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v předstihu a její definitivní obsah byl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomant se v první řádě seznámil se základy ortopedických zákroků a to  je výměna kloubů
/kyčelních, kolenních/. Dále se věnoval otázkám rehabilitace a nácvik chůze. V další části své práce
se věnoval problema-tice zpracování obrazu, pořízení videozáznamu, výběr a využití platformy NET
a C#. Pořídil si na vlastní náklady zařízení Kinect v2 sloužící ke sle-dování určitých bodů na lidském
těle. V další fázi řešení své práce pořídil po 3 videích se záznamy chůze u 9 pacientů.
Výsledkem snažení diplomanta je databáze pacientů a aplikace s několika moduly (hlavní
modul+Fourierova analýza, Kinect Player, Kinect Analy-zer, Graphs, Vizualization a další).
V praktické části své práce diplomant provedl statistické zhodnocení a celkové zhodnocení
experimentů z hlediska účinnosti rehabilitace a zlep-šení chůze.
Výsledný počítačový program vytváří komfortní prostředí umožňující ana-lýzu chůze při rehabilitaci
pacientů po operacích kloubů.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky. Vytvořený softwarový produkt je možno používat k výukovým
účelům a v praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Přiměřeně rozsahu a zaměření práce. Převzaté častí jsou řádně označeny a odlišeny od vlastních
výsledků.

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o práci zabývající se analýzou chůze pacientů, kteří postoupili chirurgický zákrok a to
výměna kyčelního anebo kolenního kloubu.
Při řešení své práce spolupracoval s MUDr. M. Kozákem z Karvinské hor-nické nemocnice, který
zhodnotil ve svém posudku dosažené výsledky jako velmi kladné a přínosné pro praxi.
Vytvořený softwarový produkt je možno používat k výukovým účelům a v praxi.

8. Otázky k obhajobě.
Na tomto místě bych se chtěl diplomanta zeptat, zda je možno rozšířit program o další metody a
funkce, které by prospěly k dalšímu objektiv-nímu zhodnocení přínosu rehabilitace po operaci
kloubů. V případě, že ano, pak stručně objasnit o jaké metody a funkce by se jednalo.
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