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V 1.kapitole (Úvod) a 2. kapitole (Cíle práce) je uvedeno, že  tato práce se zabývá studiem interakce nohy 

s okolním prostředím. Studie je rozdělena do tří základních bloků, ve kterých byla provedena 

experimentální měření jednotlivých oblastí podílejících se na vzniku kontaktu nohy s podložkou. Určení  

napětí na kontaktním rozhraní noha – podložka při klidovém stoji – má pomoci, podle disertantky, ke 

stanovení distribučních tlaků v této oblasti s využitím 3D modelu reliéfu otisku nohy a přispět ke stanovení 

distribučních tlaků v této oblasti s využitím 3D modelu reliéfu otisku nohy.  

Oproti doposud používaným metodám určených k hodnocení klenby nožní, které  zachycují klenbu ve 2D 

rovině  (posuzují tak oblast chodidla, která je v kontaktu s podložkou), disertantka zvolila postup k 

vytvoření 3D modelu reliéfu otisku plosky nohy s využitím stereofotogrammetrie, což má umožnit 

komplexnější analýzu a dokáže popsat oblast nohy i tam kde se klenba nedotýká podložky. 

Řešená témata: 

1)  definice tvaru rozhraní – 3D analýza reliéfu povrchu nohy  

     Práce na této části proběhla ve třech fázích: 
      • vytvoření otisků nohy, stereofotogrammetrické snímkování 
      • vygenerování 3D digitálního model reliéfu otisku nohy  
      • analýza tvarových změn klenby nožní v průběhu těhotenství a v období šestinedělí 
 

2)   charakteristika otiskového materiálu a modely distribuce tlaku  

      Dílčí témata tohoto bloku: 
       • stanovení mechanických vlastností otiskového materiálu 
       • modely distribuce tlaku v otiskovém materiálu (s využitím metody konečných prvků) 
 
3)   charakteristika nohy 

      Toto bylo řešeno v následujících krocích: 
       • experimentální snímkování nohy v zatíženém a nezatíženém stavu v MRI 
       • rekonstrukce 3D modelu struktur nohy a povrchu nohy 
       • analýza tvarových změn nožní klenby v zatíženém a nezatíženém stavu 
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V 4.kapitole (Teoretický podklad) je v podkapitolách 4.1.1. (Podélná klenba) a 4.1.2. (Příčná klenba) 

přehledně popsána tato problematika, avšak v 4.1.3. (Funkce a zajištění klenby nožní) jsou uvedena 

přibližná silová schémata, která by v budoucnu zasloužila dopracování, obr.1. a obr.3.  Kapitola 4 dále 

obsahuje podkapitoly 4.2.Kontakt plosky nohy s podložkou, 4.3.Vliv těhotenství na pohybový systém, 

4.4.Analýza klenby nohy, 4.5.MRI zobrazovací metoda.  

 
V části nazvané EXPERIMENTY jsou popsány tři experimenty:  
 
Kap.5. Definice tvaru rozhraní (experiment č. 1) – cenné získané výsledky jsou poněkud znehodnoceny 

nedostatečně popsanou topografií  tzv. „oblasti zájmu“ (tj. jejich nedefinovanou orientací ke geometrii 

nohy) jak 3D modelu chodidla (obr.15., obr.16., obr.17) tak  i  schématy příčného řezu klenbou nohy a 

řezných rovin (obr.18)  a s ním související popis postupu získání výsledků uvedených v grafech  a 

tabulkách  na str.44 a 45. 

 

 Kap. 6. Charakteristika otiskového materiálu a modely distribuce tlaku (experiment č. 2) byla zjišťována 

jako závislosti na: 

                   • vhloubení do otiskového materiálu na aplikovaném tlaku (kap. 6.3.1.) 
                   • vhloubení na čase (kap. 6.3.2.) 
 

Tyto experimenty nejsou rovněž podrobně popsány: není zcela specifikován otiskový materiál a určování 

fyzikálních veličin těmito experimenty není dostatečné (např. nesprávné termíny pro mechanické vlastnosti 

materiálu – modul pružnosti E je nazván modulem deformace –, nejsou uvedeny jednotky u všech veličin - 

obr. 21- a chybí vztah pro  zátěžový tlak). Používání jednotek napětí není ujednoceno  (kPa x N/m2).  

V podkapitolách 6.4 (Lineární elastický model) a 6.5. (Nelineární elasto-plastický model) navržené modely, 

byť postupně přesněji vystihující vlastnosti materiálu, se dají chápat, vzhledem k materiálovým vlastnostem 

použitého otiskového materiálu vyžadujícím použít teorie druhého řádu – pro velké deformace, jen jako 

velmi přibližné. Poslední model uvedený v podkapitole 6.6. (Nelineární visko-plastický model), byl 

proveden metodou konečných prvků v programu ADINA, který obsahoval obdobný model 

viskoplastického chování pro velké deformace a v jednotlivých simulacích laboratorní zkoušky byly 

postupně měněny jednotlivé materiálové parametry až byla dosažena dobrá shoda s uvedeným měřením.  

 

Kap. 7. Charakteristika nohy (experiment č. 3) se zabývá možností vytvoření a využití 3D modelu povrchu 

a kostního aparátu zatížené a nezatížené nohy ze snímků MRI ve třech krocích: 

                 • experimentální snímkování nohy v zatíženém (k zatížení nohy bylo sestrojeno do magnetické 
rezonance vhodné zařízení) a nezatíženém stavu v MRI 

                 • rekonstrukce 3D modelu struktur nohy a povrchu nohy 
                 • analýza tvarových změn nožní klenby v zatíženém a nezatíženém stavu 
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Pozornosti si zaslouží zařízení pro simulaci reálného zatížení při aplikaci MRI –  není však explicitně 

uvedeno, zda je to vlastní konstrukce disertantky.  Tato problematika, podkapitola 7.3,  by zasluhovala 

podrobnější popis konstrukce a rovněž odvození vztahů (uvedených jako čtyři jednoduché vztahy) pro 

výpočet potřebných  sil tahu pryže není ani naznačeno, str. 72.  

Pro MRI zobrazení vnitřních struktur nohy (vytvoření 3D modelu nohy) , 7.3.1., použita manuální metoda 

segmentace, kdy se ručně označují jednotlivé anatomické struktury na jednotlivých MRI řezech. K práci se 

snímky, rekonstrukci 3D modelu a k měření prostorového uspořádání byl použit program Amira. Byl 

zrekonstruován 3D povrch nohy nezatížené i zatížené. Autorka uvedla řadu názorných obrázků  modelu 

vzájemného prostorového uspořádání jednotlivých metatarzů a calcaneu. Pro analýzu prostorového 

uspořádání jednotlivých elementů nohy – viz Tab.3: Vzdálenosti mezi povrchem chodidla a hlavičkami 

metatarzálních kostí u nohy zatížené a nezatížené, rozdíly v (mm) a (%) , str. 78. –  však tyto obrázky 

nestačí a je třeba vycházet z počítačových zobrazení, což není v práci explicitně uvedeno. 

 

V kap. 8.  (Diskuze) a kap.9 (Závěr) jsou diskutovány a hodnoceny postupy a dosažené výsledky (pomocí 

splnění jednotlivých stanovených hypotéz) disertační práce a naznačeny další možné směry výzkumu studie 

interakce nohy s okolním prostředím.  

 

Celkově lze hodnotit již předloženou práci jako přínosnou k problematice interakce nohy s okolním 

prostředím. Po formální stránce je práce velmi dobrá s malým počtem přepisů a několika nesprávně 

použitých termínů v mechanice. Obrázky a grafy jsou graficky zpracovány na dobré úrovni, ale v některých 

případech chybí  uvedení jednotek a jejich dostatečný popis.  

Dotazy vyplývají z textu posudku a pro přehlednost uvádím strany práce, kterých se to zejména týká: 

16, 18,  40-42, 44-45, 50- 51, 64-65, 71-72, 74-78. 

 

           Konstatuji,  že předložená práce splňuje ustanovení § 72, odst. 3 Zákona č. 111/1998 o 

vysokých školách a doporučuji proto aby byl Mgr Zuzaně Tětkové, po její úspěšné obhajobě, 

udělen titul Ph.D. na  Fakultě tělesné výchovy a sporu, University Karlovy v Praze. 
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