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Hodnocení 

Cílem předložené diplomové práce bylo provést analýzu chůze pacientů po implantaci totální 

náhrady kyčelního kloubu a zjistit, jak se mění vybrané časoprostorové, kinetické a kinematické 

parametry v průběhu půl roku po operaci. Zjištěné odchylky ve stereotypu chůze jedinců následně 

porovnat s výsledky zahraničních studií. 

Práce je členěna do osmi kapitol, kdy první a druhá kapitola je věnována úvodu do problematiky a 

teoretickým východiskům. Třetí kapitola shrnuje stanovené cíle práce. Čtvrtá a pátá kapitola je 

věnována popisu použité metodiky práce a způsobu získávání a vyhodnocování naměřených dat. 

V šesté kapitole studentka prezentuje výsledky své práce. V posledních kapitolách sedm a osm je pak 

uvedena diskuse nad získanými výsledky a formulace závěrů přeložené práce. 

Studentka Bc. Alena Horáková přistoupila k řešení své práce velmi poctivě a systematicky, kdy 

provedla velmi podrobnou literární rešerši, na základě které si stanovila cíle práce a pracovní hypotézy. 

Současně si mohla připravit vhodnou metodiku realizace experimentálních měření a vyhodnocení 

získaných dat. K vlastní práci využila vhodný přístup experimentálního měření kinematiky chůze a 

působících silových účinků působících na tělo během chůze. Měření byla realizována na 

specializovaném pracovišti FTVS UK, kde využila zdejší špičkové vybavení pro realizaci vlastních 

experimentálních měření. Jako velký nedostatek celé práce vidím minimální počet probandů (1x muž 

a 1x žena), kteří se účastnili celého projektu a tím není možné považovat získané výsledky jako 

statisticky relevantní. Chci ovšem zdůraznit, že tento fakt nijak nesnižuje vysokou kvalitu vlastní práce 

studentky. K vyhodnocení naměřených dat použila slečna Horáková vhodné nástroje a postupy. 

Z výsledků je patrno několik pro fyzioterapii jistě zajímavých trendů v postupu rekonvalescence 

pacientů, které se měřením podařilo zjistit. V této části bych rád vyzdvihl poměrně pečlivý a metodický 

přístup studentky, díky kterému okázala využít omezené množství naměřených dat. Dále bych rád 

vyzdvihl stejně metodický přístup, kterým slečna Horáková dokázala kriticky zhodnotit výsledky své 

práce a provést nad nimi velmi podrobnou diskusi. 

Po formální a jazykové stránce je předložená DP na vysoké úrovni, kdy studentka řádně pracuje s 

publikačními zdroji. Text vlastní práce je psán jasně, srozumitelně a na dobré grafické úrovni. 

Doplňující otázky 

1. Lze na základě Vámi zjištěných výsledků experimentálních měření doporučit do klinické praxe 

nějaké změny nebo postupy v rehabilitaci pacientů s TEP?  
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Závěr 

Předložená práce splňuje cíl zadání i požadavky na udělení akademického titulu magistr uchazečce v 

případě úspěšné obhajoby. Na základě výše uvedeného navrhuji hodnotit předloženou práci 

klasifikačním stupněm 

 

„výborně“ 
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doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. 


