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1. Splnění požadavků zadání. 
Přestože diplomanta zpracovávala data z 10 vyšetření – 5 zdravých a 5 nemocných - na přístroji 
Otometrics Balance Platform, musela si poradit s obrovským datovým souborem a musela sama 
navrhnout program tak, aby zpracovával videosoubor pořízený při prohlížení záznamu měřených 
dat v programu VestLab. Velmi svízelnou situací, kterou diplomantka velmi dobře zvládla, byl fakt, 
že firmou Otometrics nebylo dodáno organizační schéma binárního souboru a bylo tedy nutné 
vyvinout vlastní dekódovací nástroj. Jedná se tedy o program, který rozpoznává text v dané oblasti 
videosouboru. Díky její práci se rozšiřují základní diagnostické funkce přístroje. Práce je originální, 
protože u pacientů s naměřenými a plošinou zpracovanými hraničními hodnotami, u kterých si 
klinik není jist, zda se jedná o jedince s nebo bez poruchy rovnováhy, díky diplomantkou 
navrženému postupu zpracování dat získává větší jistotu v hodnocení a zařazení vyšetřovaných 
mezi zdravé resp. nemocné. Práce ve všech směrech odpovídá zadání. 
  

2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 
Diplomová práce v rozsahu 59 stran je vyvážená po stránce teoretické a praktické a je přehledně 
členěna do 11 kapitol, které na sebe správně navazují. Práce má dobrou úpravu bez větších 
stylistických chyb, jen s ojedinělými překlepy. Obsahuje 12 přehledných tabulek a 27 názorných 
obrázků, která vhodně doplňují textovou část, a další data, včetně programu, který pro svou práci 
využila a jsou pro svůj rozsah a objem přiložena na CD. První kapitola obsahuje úvod, ve kterém 
autorka nastiňuje problematiku poruch rovnováhy a jasně si stanovuje cíle práce. Teoretická část 
je logicky rozčleněna na podkapitoly. Obsahuje podrobné, ucelené a úplné informace o stavbě, 
funkci a patofyziologii rovnovážného aparátu. Tuto velmi obtížnou a pro ni dosti odtažitou 
problematiku obdivuhodně zvládla. Precizně porozuměla všem základním pojmům. Třetí a čtvrtá 
kapitola se věnuje vyšetřovacím metodám rovnovážného aparátu. Zasvěceně objasňuje 
subjektivní a objektivní vyšetřovací metody rovnovážného aparátu. Autorka podává velmi dobrý a 
informovaný výklad vyšetření na stabilometrické plošině. Vysvětluje rozdíly mezi pizo- a 
tenzometrickou plošinou. V páté kapitole je podrobně popsán přístroj – Otometrics Balance 
Platform, na kterém diplomantka prováděla svá měření a následně je zpracovávala. Šestá a 
sedmá kapitola popisuje data a jejich analýzu a testování reálných dat. Osmá kapitola je věnována 
výsledkům testování a jejich shrnutí a devátá závěrům.  Práce jako celek je na velmi dobré úrovni, 
protože autorka podává informace vyváženě a problematiky si všímá komplexně s hlubokými 
znalostmi, které získala neobyčejnou pílí a vytrvalostí a také využila poznatků ze svého studia v 
Itálii. Mohu to potvrdit z průběhu celé přípravy diplomantky počínaje zadáním diplomové práce a ve 
srovnání s bakalářskou prací je vidět vyzrálost diplomantky jak po odborné,  technické tak 
stylistické a grafické stránce práce. V praktické části velmi jasně a přesně prezentuje vlastní řešení 
dané problematiky. 
  

3. Hodnocení výsledků diplomové práce. 
Práce diplomantky je zaměřena na statistickou analýzu biometrických dat, která představují 
náhodný výběr pěti zdravých pacientů a pěti pacientů s poruchou rovnovážného ústrojí a byly 
měřeny přístrojem firmy Otometrics - Balance Platform. Při posturometrickém vyšetření přístroj 
v kombinaci se softwarem zaznamenává a vyhodnocuje pohyb těžiště  pacienta za kontrolovaných 
testovacích podmínek. Tyto data pomáhají klinikovi určit, zdali existuje akutní riziko upadnutí 
pacienta nebo jak těžkou poruchou rovnováhy vyšetřovaný trpí. Software VestLab pro zobrazení a 
zpracování dat, který je součástí plošiny Otometrics, však nenabízí všechny potřebné informace 
pro korektní diagnostiku zdravotního stavu pacienta. Diplomantka  ze získaných dat  vypočetla 
soubor charakteristických veličin (celková dráha, vzdálenost dvou sousedních bodů COP, 
vzdálenost od ideální pozice, apod.) a tyto veličiny podrobila statistické analýze pro korektní 
interpretaci výsledků a objektivnímu nastavení kritérií pro posouzení zdravotního stavu pacienta. 
Velmi svízelnou situací, kterou diplomantka velmi dobře zvládla, byl fakt, že firmou Otometrics  
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4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
Práce je samostatnou prací diplomantky, která využila svých zkušeností ze studia v Itálii  a četných 
konzultací se svou vedoucí diplomové práce a v žádném případě nemá charakter kompilační. 
Práce pomohla a pomůže klinikovi v rozhodování tam, kde si není jist, zda se jedná o jedince 
s nebo bez poruchy rovnováhy, protože jeho hodnoty jsou hraniční. Jedná se o objektivizaci a 
zpřesnění vyšetření. Díky naprogramování čtení dat z výše uvedeného softwaru tady vzniká další 
možnost pro zpracování a programování nezávislého vyhodnocovacího softwaru, který při své 
optimalizaci může být použit na softwaru od jiného výrobce. V tomto ohledu spatřuji také výhody a 
možnosti univerzálnosti zpracovávané diplomové práce. 
   

 v prostředí MATLAB. Přestože diplomanta zpracovávala data z 10 vyšetření 
– 5 zdravých a 5 nemocných, musela si poradit s obrovským datovým souborem a musela sama 
navrhnout program tak, aby zpracovával videosoubor pořízený při prohlížení záznamu měřených 
dat v programu VestLab. Jedná se tedy o program, který rozpoznává text v dané oblasti 
videosouboru. Díky práci se při vyšetření rozšiřují základní diagnostické funkce přístroje.  Práce je 
originální, protože u pacientů, u kterých si klinik není jist, zda se jedná o jedince s nebo bez 
poruchy rovnováhy, protože jeho naměřené a plošinou zpracované hodnoty jsou hraniční, díky 
diplomantkou navrženému postupu zpracování dat získává větší jistotu v hodnocení a zařazení 
vyšetřovaných mezi zdravé resp. nemocné. Tato studie je pilotní, diplomantka si je této skutečnosti 
vědoma a navrhuje svou práci otestovat na větším souboru pacientů. Přesně a kriticky hodnotí 
výsledky studie. Diplomantka ve své práci splnila cíle, které si v úvodu předsevzala. 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 
Diplomantka pro svou práci zvolila správné studijní prameny, které plně korespondují se zadáním 
a tématem práce . Dokázala, že umí pracovat s literaturou českou i zahraniční, v tištěné i 
internetové podobě. Převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah a správně 
cituje použité studijní prameny jak v textu, tak na 2 stranách použité literatury a jiných zdrojů, 
včetně internetových. 
  

6. Otázky k obhajobě. 
 
Kolik měření by diplomantka doporučovala provést před zavedením do rutinní praxe v ambulanci a 
proč? 
  

7. Souhrnné hodnocení. 
Závrať je jedním z nejčastějších příznaků u pacientů, kteří navštíví praktického lékaře. Je 
doprovodným jevem cca 300 různých nemocí. Poruchy rovnováhy výrazně snižují kvalitu života 
člověka, proto přesné a včasné rozpoznání onemocnění, které závrať vyvolalo je tak důležité. 
Kromě anamnézy je nutné komplexní vyšetření složitého systému (sluchově-rovnovážnému 
aparátu vnitřního ucha, zraku a propriocepci s příslušnými drahami), díky kterému si správně 
uvědomujeme sebe sama v prostoru v klidu i při pohybu. Pro měření komplexní koordinační 
schopností pro udržení stability je používána posturometrie (jako jedna z mnoha metod), která 
detekuje nejen funkční systém pro držení rovnováhy, ale i jeho propojení s neuromuskulárním 
systémem. Přesné určení deficitu tohoto funkčního řetězce není možné. Interpretace výsledků je 
zpravidla spojením různých diagnostických oborů a přesné výsledky závisí na zkušenostech a 
znalostech vyšetřujícího. Diplomová práce zpřesňuje vyšetření stabilometrické plošiny a tím dále 
objektivizuje poruchu rovnováhy. Tato pilotní práce po ověření v praxi velmi usnadní diagnostické 
rozhodování lékaře. 
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