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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce je z pohledu náročnosti na velmi dobré úrovni, která splňuje požadavky
na bakalářskou práci a skýtá možnosti jejího rozšíření na práci diplomovou. Struktura a návaznost
jednotlivých částí práce je logická a plně srozumitelná. Práce je úplná, bakalář splnil cíl velmi dobře.

2. Aktivita studenta během řešení.
Bakalář na tomto tématu systematicky pracoval a od zadání práce danou problematiku zdárně
rozvíjel. Z tohoto pohledu nelze aktivitu studenta hodnotit jinak než výborně.

3. Aktivita při dokončování.
Bakalář svou práci řešil systematicky s plným úsilím. Harmonogram řešení byl důsledně dodržován,
nenastal v konečné fázi a ani v průběhu řešení projektu žádný problém. Práce byla dokončena v
předstihu a průběh řešení byl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Cílem bakalářské práce bylo měření a eliminace projevů tremoru u Parkinsonovy nemoci. Tímto se
potvrdily předpoklady získané při rešerši literatury a rovněž bylo celé řešení doplněno a snímače
vibrací, tak aby nebyly vibrace do chodidla neustále, ale aby šetřily díky spouštěcí logice baterii. Toto
řešení je nové a unikátní.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Bakalářská práce přináší nové poznatky ke stávajícím potlačení projevů Parkinsonovy nemoci a
výrazným pokrokem v terapii tohoto onemocnění.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Bakalář prokázal velmi dobrou orientaci v odborné literatuře a technické dokumentaci  a  získané
poznatky zahrnul do své práce a svých pracovních postupů. Uváděná prostudovaná odborná literatura
je adekvátní zadání bakalářské práce a její rozsah svědčí o důkladném studiu a v průběhu řešení.

7. Souhrnné hodnocení.
Řešení diplomové práce spočívalo v měření vibrací typických pro projevy Parkinsonovy nemoci a
jejich eliminací pomocí vibračních členů pro potlačení náhodných vzruchu v nervovém systému
člověka.
Toto řešení je validní a plně funkční a otestováno i na reálném člověku s kladnými výsledky.

8. Otázky k obhajobě.
Proč bylo potřeba umístit senzory nejen v patě ale i špičce podrážky?
Lze selektivně měnit citlivost pro měření vibrací mezi špičkou a patou chodidla?
Jaká je odhadovaná výdrž baterie při běžném použití?
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