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Posudck:

Bakalrářská práce se věnuje tématu inovace glukomeťu jako zdravotnické pomůcky pro
pacienty s diabetem, a to především z hlediska designu, přídatrých funkcí a pralctičnosti jeho
použiť. Student si v práci klade za cíl odstranit dosavadní nedostatky stávajících zŇízení ana
základě vlastního náwhu poukazuje na zpusob jejich řešení.
Opomenu-li ěaséjší ťsklrt překlepů a občasné použití odvrážnějších vyraznjako napřiklad
,,symptom akustické buzerace" nebo ,,macaté zŇlu;etaii", zejména vrešeršní části postrádám
citovr{ní mnoha faktických údajů. Práce by si po formální stránce určitě zaslotůi|adrikladnější
zpracování zdrojŮ s adekvátním odkazováním na pouátou literaturu a výpis referencí dle
doporučených norem. V texfu mi rovněž chybělo číslování obrád<ů a popis jejich črástí (např.
hladiny glykémie na str. 4I a43 nebo vniřrrí konstrukce z,ďizent}.
Z pohledu samotrrého náwhu oceňuji nápad s manipulací glukometru pomocí jedné ruky,
grafické upomínky pro střídání prstů pro vpich, netradiční zsbtazent glykémie pomocí kruhů a
šipek, mofuost postavení glukometru na stůl se zobrazením real-time dat a také praktické a
moderní podsvícení. Zaíízerlttakziskává uplatrrění i mimo dobu měření glykémie, volba tvaru
umožňuje pacientovi zřetelné odeěítání hodnot na displeji azařízenlnepůsobí v prostoru nijak
rušivě. Sfudent zde myslel i na vhodnou manipulaci se spofiebním materiálem a volbu materiálu
pro dobrou omyvatelnost a odolnost vůči nfuazu. Výsuvný systém pro aplikaci krve je zde
spojený s lancetou, přičemž použitý prolĚeklzepo zrněření vysunout do sběmé části víka. Toto
řešení má jistě své qýhody z pohledu praktiěnosti, tj. pacient nemusí řešit likvidaci odpadního
materiálu na cestách a nemusí se proužků ani doťýkat. Z,deby však mohla vzejít otiázka, jakPn
zpusobern je zaručeno, že se odpadní materiiál nedostane ke vstupní skaně glukometru anedojde
tak k jejímu znečištění. Myšlenka propojení lancetového pera se zásobníkem s proužky může
přispět k častější výměně než je u pacientů běžnL avšak memožňuje její výměnu v případě, že
by došlo k nechtěné kontaminaci, jejímu zlomení nebo by ji chtěl pacient měnit častěji, než po
dobu užití proužků. Domnívám se, že možnost připojení lancety jako samostatného modulu k
zásobníku by byla v tomto případě vhodnější.
Vzhledem k chybějící technické dokumentaci nebylo možré příliš posoudit reálnost vyhotovení
jednotlivých prvků přístroje z hlediska velikosti, typu materiálu, vniťrrí konstrŇce apod. a
s tím související i celkovou funkěnostzašízeni.
I přes aníněné nedostatky hodnotím práci studenta jako velmi zdařilou. Je zjevné, že student
se dŮkladně sezrámil s problematikou témafu a při tvorbě posfirpoval systematicky. Náwhy na
zrněny designu či konstrukce jednotlivých prvlců byly v práci vysvětleny a odůvodněny. Velmi
kladně hodnotím i zapojení inovativních prvků a funkcí, které byty podmíněny mj. důkladnou
analýzou stávajících systémů, dotazníkovým šetřením a vlastrími zkušenostmi autora.

Pníci doporučuji k obhajobě a nawhuji hodnocení stupněm B (vetmi dobře).



OtrÉzlty:

Z obrázkri navrženého modelu mi není jasné, jalqým zpusobem [ze měnit z{sobnft
s testcvacimi proužky. Můžete tento proces blíže popsat?
l.arrcetová pera běžně umožiují pacientům nastavit si hloubku vpichu jehly a
přiqpůsobit ji tak individuální velikosti a síle prstů tak, aby byla zajištěna dostatečná
penetrace kůá, ale zároveň nebyl vpich příliš bolestivý a zbytďně nepoškozoval
podkaff (zjm. u dět|. Jak řešíte tuto problematiku u Vašeho raříreni?
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