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1. Splnění požadavků zadání.
    Předložená bakalářská práce plně vyhovuje zadání a je s ním v souladu jak z pohledu tématu, tak z
hlediska jejích cílů. Zadání splňuje standardní nároky požadované pro bakalářskou práci.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
     Předložená bakalářská práce má velmi dobrou jazykovou a stylistickou úroveň a splňuje
požadavky na formální náležitosti. Řešená problematika je zpracována přehledně a systematicky.
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
V úvodu jsou výstižně popsány základní cíle práce, a její struktura, formou rešerše uvedeny různé
metody měření barevných změn kůže a podán souhrn dostupných komerčních přístrojů.
     Teoretická část sestává ze šesti kapitol. V první kapitole je stručně popsán historický vývoj
nevýznamnějších fotometrických metod v období od 18. až do 20. století. Druhá kapitola rozebírá
vlastní metodu kutometrie se zaměřením na fyzikální procesy absorpce světla, principy
fotometrického měření, kožní kolorimetrie a na závěr se cíleně zaobírá měřením kožního erytému.
Název třetí kapitoly je „Teoretické možnosti konstrukčního řešení“. Jsou zde popsány různé metody a
zařízení, které se v současnosti využívají pro detekci barvy kůže. Čtvrtá kapitola popisuje stručně a
přehledně anatomii kůže, její vlastnosti a  funkce a poskytuje tak teoretická východiska nutná pro
možnost realizace praktické části práce. Pátá kapitola s názvem „Klinické hodnocení kůže“ logicky
navazuje a v krátkosti vysvětluje procesy jizvení a jeho možné patologie, způsoby léčby a uvádí škály
používané nejčastěji pro klinické hodnocení vývoje jizvení. Šestá kapitola definuje pojem barevného
prostoru u kožních kolorimetrů a uvádí matematické vzorce pro výpočet jeho jednotlivých
komponent.
     V praktické části jsou úvodem definovány požadavky na prototyp kolorimetru, které jsou
východiskem pro jeho konstrukci. Navazuje popis designu prototypu, pro nějž byl stanoven výstižný
název Kolorimetr DSC1 (Detection of Scar Color). V následujících třech podkapitolách jsou popsány
jednotlivé elektronické komponenty přístroje s vysvětlením jejich funkcí. V dalším textu je popsán
postupný proces výroby DSC1. Popis řešení hardwaru je doprovázen bohatou obrazovou
dokumentací, která zásadně napomáhá k pochopení konstrukce přístroje. Softwarové řešení je
prezentováno pomocí zápisu zdrojového kódu a jeho výstupů, které jsou uživateli sděleny pomocí
LCD displeje.
     V závěrečné kapitole praktické části je zaznamenán postup vlastního měření u několika klinických
případů, dobrovolníků. Pomocí analýzy naměřených dat je verifikováno, že přístroj skutečně dokáže
zaznamenat barevné změny kůže, což je v zásadě i hlavním výstupem celé práce. Vzhledem k
malému počtu provedených měření nelze blíže stanovit přesnost měření přístroje ani přesněji
interpretovat naměřené hodnoty, což se aktuálně jeví jako zásadní omezení jeho momentální
použitelnosti v klinické praxi.
     Vytvořený prototyp, Kolorimetr DSC1, jako výstup bakalářské práce je každopádně slibným
zařízením pro měření změn barvy kůže za podmínky navazující práce a zkoumání, které blíže stanoví
fyzikální a ostatní podmínky pro měření validních hodnot, které pak bude možno v dalším kroku v
kontextu klinického obrazu interpretovat.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
     Student prokázal poctivé úsilí o řešení tématu práce i snahu o hlubší pochopení dotčené
problematiky. Pro řešení zvolil vhodné metody adekvátní tématu práce a zpracoval je na dobré
úrovni. Hlavním výstupem je zkonstruování prototypu s názvem „Kolorimetr DSC1“, který dokáže
zaznamenat barevné změny kůže. Hlavním limitem práce je malý počet provedených měření a tudíž
omezená validita i klinická interpretace naměřených hodnot.



4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
     Hlavním přínosem je snaha o konstrukci přístroje jednoduše použitelného v klinické praxi pro
měření barevných změn kůže a jejich vývoj v čase. Objektivní detekce barevných změn kůže je
přínosná pro možnost objektivizace hodnocení stavu a vývoje např. jizev, ale i jiných kožních
patologií vzhledem k účinnosti zvoleného typu léčby, neboť hodnocení pouze klinické, tj. prostým
okem, je vždy do určité míry subjektivní.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
     V přehledu literatury je citováno celkem 25 literárních a jiných zdrojů, které se přímo či nepřímo
vztahují k tématu práce. Veškeré zdroje jsou v textu řádně uvedeny a zřetelně odlišeny od vlastních
výsledků a úvah. Rozsah a povahu studijních pramenů hodnotím jako přiměřenou povaze bakalářské
práce, poměr medicínských a technických zdrojů je vyvážený.

6. Otázky k obhajobě.
1. Jaká je správná příprava kůže před měřením Kolorimetrem DSC1?
2. Jaké podmínky měření by měly být dodrženy, aby bylo dosaženo validních hodnot měření?
3. Jaké procesy budou dále navazovat, aby byl přístroj použitelný v klinické praxi?

7. Souhrnné hodnocení.
     Práce splňuje výstupní nároky bakalářského studia po stránce obsahové i formální a tudíž ji
doporučuji k obhajobě.
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