
Posudek diplomové práce: 

Analýza lokomoce po totální náhradě kyčelního louhu. 

Diplomant : Alena Horáková 

Zadavate l DP: Univerz ita Karlova, Fakulta tě lesné výchovy a sportu 

Obor: Fyzioterapie - Biomechanika 

Problematika stanovení parametrů pohybu během různých pohybových aktivit člověka je 
z různých důvodů v celém biomechanickém světě velmi aktuální a již téměř 201et běžně 
využívaná. V případě této diplomové práce j e experimentá lní vyšetření lokomoce sledováno 
za úče lem posouzení parametrů chůze po implantaci totá lní náhrady kyčeln ího kloubu, 
respektive jejich vývoj e v průběhu rekonvalescence pacienta. Tato problematika by mohla 
podpořit vhodné terapeutické postupy u rozdílných skupin pac ientů dané diagnózou, 
operačním postupem atp. 

Cíl této práce vrcho lí analýzou parametrů chůze muže a ženy v něko lika časových úsecích po 
implantaci totá lní náhrady kyčle . V práci je jednak zpracován vývoj zvolených sledovaných 
parametrt1 a j e upozorněno na v livy, které limitují zobecnit závěry této konkrétní pilotní 
studie. 

Diplomantka splnila zadání , při j ehož ře šen í studova la tuzems ko u a zahraničn í 

odborno u lite raturu , j ež je shrnuta v rešeršní části diplomové práce , navrhla 
experiment, nauč il a se po už ívat systém Qua li sys a s ilové desky Ki stle r pro 3D 
ana lýzu po hy bu a a na lýzu GRF, a nako nec peč l ivě zpracovala nemalé množství dat i když 
z technických důvodů není počet probandů nikterak závratný. 

Studentka s i v rámci té to diplomové úl ohy osvojila náročnou experimentá ln í práci. 

Závě rem lze ko nstatovat , že výs ledky odpov ídají zadání. Zpracováním diplomové 
úl o hy studentka prokáza la schopnost samostatně řešit zadaný problém pomocí vědomost í 

nabytých nej en v prt1běhu studia. Drobné chyby a nepřesnosti v odevzdaném textu nesnižují 
j ej í aktivní a samostatný př ístup při řešení této diplomové úlohy. 

V z hledem k výše uv edené mu a po zv ládnutí o bhajo by navrhuj i hodn otit dipl omovou 
prác i stupn ěm 
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