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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

ČECH, R. Návrh a pevnostní kontrola přístroje na měření kloubního rozsahu 

kolenního kloubu – bakalářská práce. OSTRAVA: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta strojní, Katedra mechaniky, 67 s. Vedoucí práce: HLAVÁČKOVÁ, M. 

Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat současné možnosti měření kloubního 

rozsahu kolenního kloubu a navrhnout alternativní řešení, které nabídne vyšší přesnost a 

opakovatelnost měření při zachování maximální jednoduchosti a nízké ceny. Na začátku 

práce je probrána nutná terminologie a popsány současné způsoby měření kloubního 

rozsahu, v další části je proveden návrh měřidla, které je poté kontrolováno z hlediska 

pevnosti pomocí programu ANSYS Workbench 14.0. V závěru je pak měřidlo zhodnoceno 

a je nastíněn další vývoj v této oblasti.  

 

ANNOTATION OF THESIS 

ČECH, R.  Design and Strength Checking of the Instrument for the Measurement of 

Knee-Joint Range – Bachelor Thesis. OSTRAVA: VŠB – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Mechanical Engineering, Department od Mechanics, 67 p. Thesis head: 

HLAVÁČKOVÁ, M. 

Objective of this thesis is to explore today possibilities of measuring knee joint range 

and to design alternative solution which would be more precise with good repeatability of 

measuring and also meet requirements for simplicity and low price. At the beginning of 

thesis is explained necessary terminology and described current means of measuring knee 

joint range. In next part design of measuring instrument is presented to be strength checked  

with support of software ANSYS Wokbech 14.0 in another part. Thesis is finished with 

evaluation of measuring instrument and foreshadowing of future development in the field.  
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