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Charakteristika tibiofemorálního úhlu, úhlu paty a klenby nožní u zdravých dětí ve věku od 

6 do 15 let 

 

V ortopedii se v každodenní praxi setkáváme s deformitami dolních končetin a jejich 

abnormální osou. Ke správnému hodnocení pacientů, k rozhodování, zda volit konzervativní 

přístup nebo operaci, kdy operaci provést, je nezbytná znalost referenčních hodnot, vývoje 

tibiofemorálního úhlu a úhlu paty a jejich vzájemných vztahů. V poslední době se objevují 

úvahy, podle nichž se změnou životního stylu, nedostatkem pohybu a nadváhou se počet dětí 

s odchylkami ve vývoji dolních končetin zvyšuje. K řešení těchto problémů však nemáme 

dostatek spolehlivých údajů.  

Proto byla v Ambulantním centru pro vady pohybového aparátu vypracována metodika 

měření tibiofemorálního úhlu a úhlu paty z fotografie tak, aby byla standardizovaná a 

srovnatelná se zahraničními pracemi. Cílem předkládané diplomové práce bylo 
1. Vytvořit referenční údaje a zjistit variabilitu úhlu paty pro využití v ortopedické praxi za 

účelem odlišení normy od patologie, plánování operací a sledování úspěšnosti léčby.                         

2. Zhodnotit věkové změny a rozdíl mezi pohlavími u úhlu paty u dětí od 6 do 15 let.                              

3. Analyzovat vzájemné vztahy mezi tibiofemorálním úhlem, úhlem paty a výškou klenby nožní a 
BMI 

Soubor tvoří 120 zdravých školních dětí ve věku od 6 do 14,99 let ze 2 základních škol v Praze a 

jedné v Rudné u Prahy. Diplomantka prováděla měření samostatně. Metodiku si osvojila 

v Ambulantním centru pro vady pohybového aparátu pod vedením Mgr. Š. Petrášové, kde se 

pravidelně zúčastňovala měření u pacientů s vrozenými i získanými deformitami dolních 

končetin.  

Diplomová práce má 65 stran textu a 31 stran příloh. Přílohy zahrnují 16 obrázků, 26 grafů, 

13 tabulek a informovaný souhlas.  Tabulky, grafy i obrázky jsou očíslovány a srozumitelně 

popsány, bohužel není uveden jejich seznam. Členění práce odpovídá doporučovanému 

schématu – úvod, metodika, výsledky, diskuse a závěr. V literární části uvádí základní 

anatomické poznatky nezbytné k pochopení významu měřených úhlů, zevrubně rozebírá 

používané metody měření, vývoj a vzájemné vztahy mezi tibiofemorálním úhlem, úhlem paty 

a nožní klenbou a nevyhýbá se ani evolučním aspektům.  

Použité metody a postupy včetně statistických jsou přiměřené řešeným problémům. 

Výsledky jsou srozumitelně prezentovány jak formou textu, tak tabulek a grafů v přílohách. 

Z výsledků bych vyzdvihla skutečnost, že u souboru dětí nebyl prokázán sekulární trend 

zvyšování tělesné výšky ve srovnání s r. 2001 a nebyl zjištěn ani nárůst hmotnosti a BMI. Ve 

srovnání s pracemi Petrášové a Kratochvílové (2006) nedošlo ke zvýšení tibiofemorálního 

úhlu, naopak je poněkud nižší. Je možné, že se nejedná o zcela reprezentativní vzorek české 

dětské populace, ale o žáky škol, které více podporují pohybovou aktivitu studentů a zdravý 

životní styl. Zjištěné referenční hodnoty tedy budeme moci používat jako tzv. „zdravou 

normu“ jak pro srovnání s ortopedickými pacienty, tak s dalšími skupinami dětí. Dále, jak je 

podrobně rozebráno v diskusi, u zdravých dětí, u nichž BMI nepřekračuje rámec normy, nemá 

zátěž při zvýšeném BMI negativní vliv na osu dolních končetin.  

V seznamu literatury je správnou a jednotnou formou citováno 165 literárních zdrojů. 

Diplomantka pracovala samostatně, počáteční nezkušenost kompenzovala systematičností, 

pečlivostí a přemýšlivostí. Po formální stránce je zpracování DP pečlivé, bez výrazných 

jazykových a stylistických nedostatků.  

Z hlediska vedoucího DP konstatuji, že cíle diplomové práce byly splněny. Práce 

odpovídá požadavkům na diplomové práce v odborném studiu oboru antropologie a genetika 

člověka a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji klasifikaci výborně..  ..  
 V Praze 15.8.2018                                                                      RNDr. Daniela Zemková, CSc 


