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Název: Odhad standardního průběhu signálu odpovědi vestibulárního nervu 
 

Popis zadání: Dílčí úloha detekce patologických odpovědí vestibulárního nervu při použití 
diagnostické metody video Head Impulse Test. Cílem je provést odhad 
reprezentativního průběhu signálu pohybu hlavy a pohybu oka odvozeného 
z množiny záznamů během vyšetření vHIT a navrhnout a realizovat úložiště dat pro 
experimentální práci s naměřenými daty. 

 

Jednotlivé body zadání: 
 

1. Popište stručně metodu vyšetření vHIT (video Head Impulse Test) ve vazbě na poznatky 
z fyziologie vestibulárního ústrojí a vzniku poruch rovnováhy. Analyzujte a popište strukturu 
výstupních dat z diagnostického zařízení ICS Impulse USB a vypracujte návrh odpovídajícího 
úložiště dat pro experimentální práci s těmito daty. 

2. Proveďte výběr a testování vhodných metod, pomocí kterých z množiny naměřených signálů 
pohybu hlavy a oka vypočítáte odhady jejich reprezentativních průběhů, vždy pro daného pacienta, 

typ a čas vyšetření. Diskutujte vhodnost použitých metod. 

3. Navrhněte a implementujte programový systém, který umožní import dat z formátu systému ICS 
Impulse USB do úložiště pro data a realizuje výpočty odhadu reprezentativních průběhů signálů 
pohybu hlavy a oka vybranými metodami. Systém bude plně funkční pro operační systém 
MS Windows. 

4. Dosažené výsledky vyhodnoťte, včetně funkčního uložení dat z hlediska dalšího možného vývoje 
systému (prospektivní databáze). 
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Poznámka: 
- BcP bude realizována ve spolupráci s ORL klinikou FN Motol; 
- realizace programu je předpokládaná v programovacím jazyku C/C++,  popř. C#; 
- podmínkou pro zadání téma BcP jsou znalosti v rozsahu předmětů KIV/PC, KIV/PSA, (KIV/AZS). 
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