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Petr Kubový

U některých grafů chybějí osy y. Grafy chůze jsou evidentně nějakým způsobem normalizovány na 

chůzový cyklus, ovšem osy x jsou uváděny v čase v sekundách, který je pro všechny kroky stejný?

stupeň hodnocení

Práce splnila vytčené cíle za použití adekvátních až inovativních metod. uvítal bych více probandů pro 

možnost testování hypotéz.

nadprůměrná průměrná

Jelikož se jedná o bakalářskou práci velmi oceňuji poměrně náročný experiment i velmi slušnou rešerši.

Práce splňuje nároky závěrečné bakalářské práce, je nadstandardně obsáhlá, logicky stavěná, s velmi 

zajímavou experimentální částí. Způsob hodnocení pomocí poměrů křivek mi připadá přínosně inovativní. 

Všiml jsem si však i několika nedostatků:

Momenty sil mají jednotky Nm a v pravoúhlém souřadném systému jsou uváděny jako rotace kolem os 

(str. 31).

Nejasné jednotky v grafech a normalizace časových os viz výše?

V tabulce č.14 nesedí barvy a popisy. Není jasné z čeho byly hodnoceny velikosti peaků, když nebyl 

počítán impulz síly.

Desky měřící sílu v závislosti na čase bych nazýval spíše siloměrnými, nebo dynamometrickými. Použité 

desky pracují na principu měřícího piezo krystalu, který je zároveň nosným prvkem (princip je v práci 

správně popsán). Tenzometry většinou rozumíme subtilní čidla se zanedbatelnou vlastní tuhostí měřící 

napětí v krajních vláknech nosníků.

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE

František Lopot

Jiří Bešťák

Vliv obuvi na chůzi a běhu pacientů s amputací

15 tabulky, 25 obrázků a 31 grafů, 6 příloh

Cílem bakalářské práce je posouzení vlivu obuvi na chůzi o protéze, a vytvořit tak základní pohled k 

tomuto tématu. Práce je zaměřena na působení anterio-posteriorní složky reakční síly od podložky a na 

její změny u jednotlivých typů obuvi.
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