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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Bojko, V. Návrh a pevnostní kontrola přístroje na měření kloubního rozsahu ramenního 

kloubu: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Katedra mechaniky, 2012, 4 s. Vedoucí práce: Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. 

Tato bakalářská práce se bude zabývat vývojem přístroje na měření kloubního rozsahu 

ramenního kloubu. Cílem je navrhnout a pevnostně zkontrolovat takový přístroj, který bude 

v maximální možné míře splňovat požadavky na přesnost, jednoduchost a rychlost při 

manipulaci a nasazování pacientovi. Také je kladen důraz na opakovatelnost měření a nízké 

výrobní náklady. Pod pojmem opakovatelnost měření je nutné si představit minimalizování 

vlivu lidského faktoru na naměřené výsledky. Bakalářská práce je rozdělena na část 

teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán ramenní kloub a způsoby, které se 

v dnešní době používají pro měření rozsahu jeho pohyblivosti. V praktické části je pak,        

ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Ostravě, navržen nový typ přístroje, který je schopen 

tuto pohyblivost změřit. Přístroj je nakonec pevnostně zkontrolován pomocí metody 

konečných prvků v programu Ansys Workbench. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Bojko, V. Design and Strench Checking of the Instrument for the Measurement of Shoulder 

Joint Range: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Mechanics, 2012, 4 p, Thesis Head: Ing. Milada 

Hlaváčková, Ph.D. 

The aim of this bachelor thesis is to design and strenght analyse new instument 

for measurement of shoulder joint range. It will be put a great emphasise on accuracy 

of the instrument, simplicity of its using and fast gathering of the measured results. 

The measured results have to be independent on examinator´s skills, at least it is desirable. 

This bachelor thesis can be devide into theoretical and practical part. The theoretical part is 

focused on shoulder joint and techniques which can be used for measurement of shoulder 

joint range. In the practical part is designed new instrument for the measurement of shoulder 

joint range collaboratively with University Hospital in Ostrava. The instrument is 

also strenght checked using Ansys Workbench software in the practical part. 
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