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1. Zadání závěrečné práce.
Diplomová práce je standardní náročnosti. Úkolem práce bylo provést analýzu dat měřených na
zařízení posturomed, realizovat kontrolní měření výchylek kolene při vyšetření na posturomedu a
integraci výsledků analýzy měřených dat do software pro zpracování posturometrických dat.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka pracovala aktivně a samostatně. Nekteré části práce nebyly konzultovány s vedoucím, byly
předkládány jako hotová řešení.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v termínu, finální verze práce byla vedoucímu předložena.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Řešitelka se seznámila s posturometrickými vyšetřeními, jejich průběhem a významem.

V rámci práce byl navržen a realizován měřicí řetězec pro měření výchylek končetin s využitím
akcelerometu a gyroskopu. Zařízení bylo realizováno z moderních součástek a je v práci dostateně
popsáno. Nicméně toto zařízení neumožňuje kvalitní meření dynamických změn pozice kolene a jeho
pohybu při vyšetření Byly provedeny testy umístění senzorů na pacientovi ke zjištění vhodného místa
pro měření. Toto technické řešení však nelze implementovat do již existujících měřicích zařízení.

V práci byly provedeny analýzy měřených dat pomocí realizovného zařízení, korelace zjištěné polohy
kolene a posturometrických vyšetření, nicméně s nízkým přínosem k řešení problematiky. To je
jednak způsobeno nedostatečností hardware ale také malým počtem provedených měření.

Provedená statistická analýza akcelerometrických dat není v práci nijak zhodnocena a není tak
přinosem k řešení problematiky. Nebyla nijak implemetována do software pro zpravcování
posturometrických dat. Místo toho byl vytvořen vlastní program v Matlabu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky v oblasti, není v této fázi vypracování využitelná pro praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny byly vybrány správně. Převzaté části jsou správně odlišeny od vlastních řešení.

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená práce nenaplňuje zadání ve všech bodech uspokojivou úrovní řešení problematiky. Jedná
se zejména o body zadání 3, 4 a 5.

Studentka však realizovala kvalitně zařízení, které ale může být spíše využíváno v jiných aplikacích.
Provedla několik měření a naznačila spojitost akcelerometrických měření a výchylky kolene pro
určení účinnosti rehabilitace kolene.

8. Otázky k obhajobě.
Proč nelze zvýšit vzorkovací frekvenci Vámi realizovaného zařízení?

Jaký přínos pro diagnostiku posturometrických vyšetření má Vámi provedená statistická analýza dat?
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