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V laboratoři biomechaniky jsme byli postaveni před úkol otestovat na otěr a únavu loketní 

náhradu stísněného typu s keramickými pouzdry. Na rozdíl od kolen a kyčlí, pro testování 

loketních náhrad neexistuje žádný předpis nebo návod. K dispozici je pouze jedna ASTM 

norma, která jen upravuje názvosloví a doporučuje konkrétní náhrady testovat pro 

nejnepříznivější možné podmínky. Nic víc. Z pohledu mechaniky bylo tedy třeba v odborné 

literatuře nalézt nějaké spektrum běžných denních činností s četnostmi jednotlivých pohybů a 

jejich kinematiky u „průměrného pacienta“. Dále potom nalézt, spočítat nebo alespoň odhadnout 

složky sil a momentů, kterými je loketní kloub během těchto aktivit zatěžován a s přihlédnutím 

k možnostem a limitům dostupného experimentálního zařízení navrhnout univerzální testovací 

postup. Za tímto účelem bylo vypsané toto téma BP. Zadání lze považovat za středně náročné. 

 

Student v předkládané práci popsal anatomii loketního kloubu, popsal typy používaných 

loketních náhrad, včetně jejich výhod a nevýhod a dále se zamýšlí nad možnými příčinami jejich 

selhání. Dále pak zpracoval doporučenou literaturu o rozsazích pohybů loketního kloubu u 

běžných denních aktivit. V textu operuje s pojmem „stabilita kloubu“, dokonce jej kvantifikuje 

na škále od 0 do 1, bohužel však nevysvětlí, co konkrétně tato veličina znamená nebo jak byla 

měřená.  

Pro odhad průběhu přenášených sil vychází z jedné starší publikace, kde jsou popsány síly 

v několika stupních flexe. Aby student získal spojitou závislost síly na úhlu, hodnoty prokládá 

polynomem 4. řádu. Obdobně definuje sklon působící síly. Zmatky vznikají při úvahách o silách 

a momentech působících mimo rovinu, ve které loket vykonává flexi a extenzi. Při návrhu 

krouticího momentu (tj. momentu při pronaci a supinaci) není zřejmé, kdy se má jednat o 

maximální moment, kterým je člověk schopný působit (např. při otevíraní dveří klikou) nebo 

moment, který lze očekávat v loketním kloubu při některé z běžných činností. 

Následuje návrh testovacího protokolu pro stísněný (závěsný) typ loketní náhrady na základě 

předešlých úvah. V textu se několikrát objevuje formulace, že použitý mechanický simulátor 

pohybů je pouze jednoosý, což je nesmysl, simulátor obsahuje dvě rotační osy a jeden posuv a 

jednu nezávislou silovou osu, aby umožňoval simulovat pohyby a síly v koleni, nicméně je 

pravda, že simulátor neumožňuje řídit moment varus-valgus (moment kolmý na rovinu flexe). 

Tento moment student navrhuje řešit pomocí stlačené pružiny, tzn. tento moment v průběhu 

testování udržovat konstantní, což se mně zdá jako přijatelný kompromis. V přiložené tabulce 

hodnot, kterými má být experiment řízený je však tento moment proměnný, tomu osobně 

nerozumím, nevím, jak by se to dalo prakticky realizovat. Zde jsme se pravděpodobně se 

studentem nepochopili.  

V závěru BP pan Škorpil prezentuje svůj MKP model pro 2 nejnepříznivější stavy během 

testování náhrady. Zde přijímám část odpovědnosti za výsledek, který není příliš vydařený. Lze 

diskutovat o vhodnosti zvolených okrajových podmínek, vazeb mezi členy nebo elementů sítě. 

Uznávám, že vhodnější by bylo studenta motivovat raději k jednoduchému, však precizně 

zvládnutému, analytickému výpočtu např. na základě zjednodušené úvahy o ohybu vetknutého 

nosníku. Bohužel MKP model, ostatně jako většina praktické části práce, byl šitý dost horkou 

jehlou, což se na předkládané práci negativně podepsalo a už nebyl čas věci důkladněji probrat. 

Oceňuji však snahu ovládnout MKP, pro kterou ve svém bakalářském studiu student zatím 

neměl žádný teoretický ani praktický základ.  

Práce má řadu věcných i formálních nedostatků. Např. u řady citací chybí autor, citace [12] 

zjevně odkazuje na jiný článek, než který je uveden, často jsou citovány nepůvodní zdroje – 



review studie, chybí obrázek 20, celkově obrázky jsou většinou pouze zkopírovány z jiných 

publikací a je obtížné je chápat v souvislosti s textem BP. V práci jsou defakto jediné dvě 

odvozené rovnice (ostatní jsou spíše převzaté) a to rovnice silové a momentové rovnováhy ruky 

se závažím. I v takto triviální věci se student dopustil chyby, když zaměnil označení jedné ze sil.  

Práce dále obsahuje nadprůměrný počet gramatických chyb a překlepů, což přičítám časové tísni 

před jejím odevzdáním. 

 

Nemůžu říci, že by se mi předkládaná práce příliš líbila. Tak jak je, je bez dalších zásahů určitě 

nepoužitelná pro spolehlivé a obhajitelné testování loketních náhrad. Oceňuji však přínos 

studenta v rešeršní části, kdy nalezl a kriticky zhodnotil další studie, které se zabývají 

biomechanikou lokte a loketní náhrady.  

 

Po zvážení všech aspektů navrhuji tuto práci k obhajobě a po jejím úspěšném zvládnutí z pozice 

školitele navrhnout komisi ohodnotit předloženou práci klasifikačním stupněm C, tj. 

dobře.  
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