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Diplomová práce Bc. Jany Hančové je testem qnlžiti inerciálních měřících jed-

notek k hodnocení funkční stabilizace kloubů dolních končetin. Cílem bylo zjistit,

zda-li tyto senzory mají potenciál přinést do klinického hodnocení do budoucna jed-

noduchou a prostorově nenáročnou objektivizační metodu.

Akcelerometry se již ve studiích objer.ují hojně. Zřídkakdy se však zabyvaji

korelacemi meření s funkčními testy. Cesta ke standardizaci využití akcelerometrů při

sledování funkční stability kloubů je ještě velmi dlouhá. Nicméně pro budoucnost

objektiúzace $zzioterapie a její zviditelnení v rámci evidence based medicine je jejich

využití velice slibné, cožnaznačují i závěry této práce.

Teoretická část práce definuje pojmy stability v globální i segmentální úror,lrri a

stručně uvádí možnosti jejich hodnocení. Větší prostor je pak věnován inerciálním

měřícím senzorům a charakteru amerického fotbalu pro pochopení zvolené metodiky

meření.

Praktická část práce má jasně formulované cíle a hypotézy, k jejichž plnění au-

torka přistupovala velmi kreativně a samostatně. K získání dat bylo nutné naučit se

pracovat se senzory, pochopit a zpracovat data pomocí originálně qtvořeného pro-

gramu a sestavit nejvhodnější metodiku práce stran umístění senzorů, ýběru testů i

ýstupních hodnot pro porovnání s funkčními testy. Autorka si rovněž sama r,yhleda-

la skupinu probandek, s nimiž celé měření zorganizovala a uskutečnila. Při své práci

r,yužívala konzultace s různými odborník7, se kteými hledala nejlepší řešení problé-

mů.

Při realizaci diplomové práce tak autorka prokázala schopnost rytvořit origi-

nální a smyslupný projekt, získat relevantní informace z odborné, především zahra-

niční, literatury, schopnost práce s technický'rn r.ybavením a porozumění získaných

dat, schopnost konzultace a práce v ýmu.
Vzhledem kýše uvedenému diplomovou práci Bc. Jany Hančové doporučuji k

obhajobě.
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