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1. Rozsah:

počet stran práce / textu

počet všech literárních pramenů

monografie odborné články elektronické ostatní

10/8 2/40 1/2 0/0

tabulky obrázky grafy přílohy

6 3 9 3

2. Formální zpracování práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
samostatnost diplomanta při zpracování práce X
výběr a definice tématu, originalita X
stupeň splnění cíle práce X

logická stavba práce a vyváženost kapitol X

úroveň práce s literaturou včetně citační normy X

úprava práce (text, grafy, obrázky, tabulky) X

stylistická úroveň textu X

3. Kritéria hodnocení teoretické části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

pochopení tématu a orientace v problematice X

analýza a interpretace rešeršní práce X

aplikace výsledků rešerše pro návaznost k experimentální části X

4. Kritéria hodnocení speciální části práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
hypotézy - relevance a kvalita jejich definování X
výzkumný soubor - adekvátnost výběru X

metodika – použité metody hodnocení a jejich kvalita X

výsledky – prezentace a interpretace X

statistické zpracování a analýza dat X

diskuse - interpretace výsledků ve vztahu k současným poznatkům X

závěr - úroveň zhodnocení práce X

složitost výsledků dobře zobrazena pomocí grafů (obrázků), ale z popisu není jasné, zda se jedná o ukázku výsledků u jednoho probanda 

či celého výzkumného souboru, odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci

autorka komentuje relevantně výsledky vzhledem ke specifiku OpenPose a kriticky hodnotí limity projektu

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci

výběr adekvátní, počet probandů vzhledem k typu výzkumu a epidemiologické situaci nadprůměrný

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou diplomovou práci

78/49

63

počet českých pramenů / cizojazyčných pramenů

ostatní

stupeň hodnocení

inovativní 

Cílem je zjistit, zdali je systém OpenPose schopen u zdravé populace detekovat změny v rozsahu pohybu a výskyt souhybů jiných 

segmentů jež jsou důsledkem svalové únavy při dvou vybraných pohybech: opakovaná abdukce v ramenním kloubu se zátěží a stoj na 

jedné dolní končetině, a to na základě porovnání úhlů a relativních vzdáleností v počáteční a konečné fázi celého měření.
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5. Využitelnost výsledků práce v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná

7. Prohlášení vedoucího práce:
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9. Navržený klasifikační stupeň:
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výborně 

podpis vedoucího práce

Předložená práce shrnuje výsledky velmi zajímavé problematiky, která bude v budoucnu vstupovat do fyzioterapie stále častěji. 

Diplomantka pracovala v týmu spolupracujícím s ČVUT a odvedli velký kus práce na přípravě designu a následně shromažďování 

záznamů, které byly následně vyhodnocovány. Velmi oceňuji snahu o objektivizaci výsledků běžnhých klinických vyšetření metdou 

OpenPose.

Co bylo nejobtížnější při ověřování využití OpenPose pro zhodnocení znaků spojovaných s únavou? V jakém "cviku" si dokážete 

představit využití OpenPose již nyní? Jaké výhody by přineslo laboratorní využití 2D/3D kinematické analýzy?

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány a nebo parafrázovány. Práce 

byla hodnocena testem similarity (SIS - Turnitin, Theses). Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce je součástí elektronické 

dokumentace diplomové práce (SIS).


