
Doktorské studium Biomechaniky 

Plán výuky předmětů ve školním roce 2016/2017 

 

Biomechanika (PDSB001) 

Absolvování předmět zahrnuje dva kroky. První krok je prokázání znalostí základních fyzikálních 

principů a schopnost aplikovat je na poli biomechaniky pohybového systému. Výklad a zadání 

požadavků proběhne v těchto termínech: 

Úterý   14.2. a 21.2. od 13:30 - 16:30 

Předpokládá se, že se další setkání domluví podle potřeby. Účast na výuce a seminářích je povinná. 

Případnou neúčast je nutné předem zdůvodnit. 

Tento krok je zakončen testem znalostí a diskusí vybraných témat.  

Druhým krokem je zpracování dvou odborných textů z literatury na řešené téma studentem. Předmět 

je uzavřen diskusí nad zpracovanými texty. 

 

Experiment v biomechanice (PDSB003) 

Tento předmět je rozdělen do několika fází. První je absolvování seminářů, kde pracovníci v oblasti 

biomechaniky a ostatní studenti PDS v Biomechanice prezentují výsledky své výzkumné práce. 

Semináře jsou naplánovány na termíny: 

Vždy čtvrtek ve 13 hodin:  9.3., 6.4. , 18.5., 8.6. 

Dále je nutné prokázat znalosti z matematické analýzy a statistických metod. Na toto téma pořádáme 

následující pracovní semináře: 

Matematická analýza a práce v tabulkovém procesoru 

Čtvrtek  12.1., úterý  17.1. ve 13hod  a čtvrtek 26.1. (včetně základních pojmů ze statistiky) v 10hod. 

Statistická analýza dat 

Čtvrtek 2. a 9. 2.  od 13 - 16hod. 

Další setkání dohodne vyučují se studenty aktuálně podle potřeb. 

Upozorňujeme, že pro malý počet studentů budou tyto pracovní semináře pořádány jednou za dva 

roky – příště tedy až v roce 2019.  

Účast na výuce a seminářích je povinná. Případnou neúčast je nutné předem zdůvodnit. 

Další podmínkou získání kreditu je prezentace vlastního experimentu a popisu metodiky zpracování 

dat, kde prokáže znalosti z analýzy dat na dostatečné úrovni pro vědeckou práci. 



 

Reologie a mikroreologie biologických struktur (PDSB005) 

Tento předmět bude vyučován v následujících termínech: 

Čtvrtek 20. 4. a 27.4. od 13 – 16:30 hod 

Získání kreditů je podmíněno vypracováním kreditní práce, kde prokáže znalosti z probrané látky. 

Upozorňujeme, že pro malý počet studentů budou tyto pracovní semináře pořádány jednou za dva 

roky – příště tedy až v roce 2019. Účast na výuce a seminářích je povinná. Případnou neúčast je nutné 

předem zdůvodnit. 

 

 

 

 

 


