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Slovní hodnocení:  
Předložená diplomová práce studentky Bc. Jany Langerové obsahuje 68 stran textu + 12 stran přílohy. Práce je 
rozdělena na osm obsahově vyvážených a navzájem korespondujících kapitol. Cílem práce bylo provedení literární 
rešerše na dané téma, navrhnout vhodný software pro zpracování termografických snímků se zadanými funkcemi. 
Dále realizovat sběr dat u vybraných pacientů a tyto data zpracovat. Diplomová práce nejen že splňuje všechny 
vytyčené cíle, nad rámec byl vytvořen software pro online webové prostředí s cloudovým úložištěm a může být 
tedy k dispozici i širokému spektru dalších uživatelů. Tento krok považuji za velmi důmyslné řešení. Jako další věc 
oceňuji variabilní funkce programu pro hodnocení termografických snímků. Studentka správně vystihla potřeby pro 
klinickou analýzu a zavedla funkci pro automatický výpočet rozdílu mezi končetinami. Zároveň si uvědomuje 
etickou stránku věci a neopomenula i vhodné zabezpečení dat proti zneužití. Po formální stránce je text práce 
velmi dobře a přehledně zpracován s minimálním množstvím gramatických chyb a překlepů. Po grafické stránce 
jsou tabulky i obrázky přehledné a správně označené s odkazy v textu práce. 
 K diplomové práci mám pouze pár poznámek. Studentka pro napsání práce čerpala z českých i zahraničních 
zdrojů, z nichž některé byly publikovány v posledních letech. Nicméně z hlediska využití termografie v oblasti 
sledování prokrvení mohla být kapitola více rozvinuta. Zároveň by bylo vhodné nazvat kapitolu 2.3.3 spíše „cévní 
(vaskulární) systém dolních končetin“ nežli pouze „žilní systém …“. 
Diplomová práce je jak po teoretické, tak i praktické stránce velmi dobře a čtivě zpracována. Autorka v závěru 
zároveň sebekriticky zmiňuje možné nedostatky a návrhy na případně zlepšení aplikace, což je vhodné rovněž 
ocenit. Bc. Jana Langerová ukázala nejen velmi dobrou orientaci v oboru, ale i vlastní zájem o celou problematiku. 
Samotná diplomová práce přesahuje své stanovené cíle a může být přínosem pro odbornou veřejnost.              

 
 Otázky k obhajobě:  
1) V tabulkách 7.3 a 7.4 se u některých hodnot klaudikace vyskytuje „x“, což není vysvětleno. Tato hodnota nebyla 
u pacienta dotazována, případně nedokázal jasně odpovědět, a nebo klaudikace neuvádí? 
2) Vzhledem k tomu, že je aplikaci možné spustit online na webovém rozhraní, nezvažuje autor možnost přepnutí 
verze i do anglického jazyka? 
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