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1. Splnění požadavků zadání.
Náročnosť riešenia práce je priemerná a práca odpovedá zadaniu.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Kapitoly sú členené a usporiadané logicky podľa zadania práce. Pomer medzi teoretickou časťou a
prezentáciou vlastného riešenia je vyvážený. Jazykovú stránku nedokážem správne posúdiť, pretože
neovládam český pravopis a gramatiku. Grafická úprava práce je na dobrej úrovni. Elektrické schémy
zapojenia, niektoré tabuľky a blokové diagramy pôsobia rozmazane.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Cieľom práce bolo zoznámenie sa s problematikou posturometie a návrh zariadenia pre zistenie
polohy kolenného kĺbu na zariadení Posturomed. Pre realizáciu zvolila autorka gyroskop a
akcelerometer LSM330DL, ktorý komunikuje prostrednítvom SPI protokolu. Pre komunikáciu s PC
bol zvolený USB-SPI prevodník s přenosovou rýchlosťou až do 12 Mbit/s. Dáta sú spracovávané
aplikáciou Gyroskop. Postup merania je opísaný jasne a zrozumiteľne. Skonštruovaný hardvér
vzhľadom na nasnímané údaje vyzerá byť funkčný. Pokiaľ ide o porovnanie údajov z Posturomedu a
zo snímača umiestnenom na ploche Posturomedu, tak tie sa  v značnej miere odlišujú (obr. 42, obr.
43, obr. 44). Autorka uvádza, že by mali byť údaje porovnateľné, ale neuvádza z akého dôvodu sa
údaje odlišujú. Ďalej uvádza, že údaje nie je možné jednoznačne porovnať kvôli rôznej vzorkovacej
frekvencii zariadení (navrhnuté zariadenie 27 Hz; Posturomed 100 Hz). Neviem z akého dôvodu
nebolo možné dosiahnuť vyššiu vzorkovaciu frekvenciu navrhnutého zariadenia (viz otázka), ale dáta
by mali byť porovnateľné,  napr. inou voľbou hardvérového riešenia. Za prínos považujem
vykreslenie údajov Posturomedu do 3D priestoru. Graf týmto spôsobom zachováva dôležitú
informáciu o stabilizácii rovnováhy v priebehu času oproti plošnému grafu, ktorý poskytuje pôvodný
softvér Posturomedu.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práca neprináša nové poznatky, ale je v nej prehľadne spracovaná zadaná problematika. Jedná sa o
návrh podporného zariadenia k už existujúcemu zariadeniu za účelom zlepšenia analýzy
posturometrických dát.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výber použitých literárnych prameňov korešponduje so zadaním a riešením práce.

6. Otázky k obhajobě.
1. Ako si vysvetľujete rozdiel medzi údajmi z Posturomedu a údajmi zo snímača na ploche
Posturomedu (obr. 42, obr. 43, obr. 44)?
2. Čo limitovalo obmedzenie vzorkovacej frekvencie na maximálne 27 Hz?

7. Souhrnné hodnocení.
Práca aj napriek niektorým svojim nedostatkom pôsobí veľmi dobre. Autorka sa v problematike
orientuje. Vytvorený hardvér a softvér sú funkčné. V práci mi chýba adekvátne porovnanie údajov
medzi Posturomedom a navrhnutým zariadením, ktoré nebolo možné kvôli rozdielnej vzorkovacej
frekvencii.
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