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Tématem práce byl pohled do problematiky různých typů kolenních ortéz vzhledem k jejich 
předpokládanému vlivu na distribuci plantárního tlaku při odvalování nohy v průběhu stojné fáze 
kroku při běžné chůzi. 

Diplomová práce má 97 stran, z toho 95 stran textu a 2 strany příloh (vyjádření etické komise 
FTVS UK a informovaný souhlas probanda). Seznam použité literatury a dalších informačních 
pramenů čítá 67 položek. Formální uspořádání odpovídá požadavkům na diplomovou práci.

Úvod práce autorka věnuje snad místy až zbytečně rozsáhlým způsobem charakteristice a 
vymezení jednotlivých témat, která se souvisí se zaměřením práce. Popis experimentů je dostatečný 
stejně jako popis použitých metod pro detekci a zpracování dat. 

Navržené a provedené experimenty i použité detekční metody dobře odpovídají zadanému cíli 
práce. Výhrady mám pouze k volbě probandů a ke zvoleným metodám zpracování a následnému 
vyhodnocení dat.  Jak v souhrnu, tak v kap. 3.2.2 (Výzkumný soubor, str. 51) autorka uvádí, že měření 
bylo provedeno s probandy se zdravými koleny. Domnívám se, že tento fakt mohl mít negativní dopad 
na sledování změn distribuce plantárního tlaku vlivem aplikace kolenních ortéz, protože kolenní 
klouby byly stabilní i bez nich. Na tento problém autorka upozorňuje na str. 81 v kap. 3.3 (Diskuze). 
V otázce zpracování a vyhodnocení dat předpokládám, že snahou bylo zavedení objektivních veličin, o 
jejichž srovnání by autorka mohla své výsledky opřít. Vzhledem k použitému stupni zjednodušení 
některých obdržených průběhů (vyhodnocování změn průběhů COP) však došlo ke ztrátě informací, 
která patrně způsobila, že závěr práce je poněkud mělký – např. zcela schází postřeh patrný z prostého 
„okometrického“ porovnání grafů na str. 61, 64, 66, 68 a 70, kdy je zřejmé, že funkční ortéza vyvolává 
signifikantní změny průběhu COP u všech probandů. Zásadní význam má podle mého názoru závěr 
kap. 3.2.5, str. 55 – 57, kde autorka konfrontovala záznamy z obou použitých měřících zařízení a 
hledala jejich vzájemnou korelaci. Spatřuji zde zásadní přínos práce a je škoda, že není žádným 
způsobem v závěrečných kapitolách zdůrazněn.

Textová část je zpracována přehledně a členění odstavců a kapitol má většinou logickou 
strukturu, do které nezapadá definice hypotézy č. 3, která je uváděna jako „nepotvrzovaná“. Protože 
práce svým rozsahem nemohla uvedenou hypotézu potvrdit, což autorka sama uvádí, domnívám se, že 
by bylo vhodnější tuto hypotézu představit jako myšlenku či téma pro další práci v kap. 3.3 (Diskuze, 
str. ). Klíčová slova vystihují dostatečně řešenou problematiku. Grafická interpretace je zpracována 
názorně a v dostatečné kvalitě.

Otázky pro diskuzi při obhajobě:
1. Proč byli do studie vybírání probandi se zdravými koleny? 
2. Byl zjišťován pocit probandů z jednotlivých ortéz a došlo k porovnání jejich sdělení 

s obdrženými výsledky?
3. Nemohlo použití metronomu a tedy udání rytmu kroku ovlivnit přirozený průběh COP vlastní 

danému probandovi – byla tato domněnka prověřena?

Autorka prokázala orientaci v problému a tvůrčí schopnosti při návrhu, provedení a 
vyhodnocení experimentu. Práce splňuje požadavky na diplomovou práci tohoto charakteru. Navrhuji 
hodnocení velmi dobře až výborně s ohledem na výsledek obhajoby.

V Praze 2. 5. 2009

Ing. František Lopot
UK FTVS Praha
kat. anatomie a biomechaniky




