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PředloŽená disertační práce Mgr. Šárky Panské se zaměřuje na vybrané mechanické
změny v axiálním systému člověka, vyvolané sportovní činností' jmenovitě hyperkinetickými
zátěžovými reŽimy. K detekci reologických vlastností axiálního systému uživá metodu
.,transfer vibration through spine" (TVS).

Práce je psaná včeském jazyce,je rozčleněna do 10 kapitol sbohatou obrazovou
dokumentaci * 34 obrázků, 25 tabulek' 11 příloh _ a opírá se o 108 literárních pramenů,
citovaných zvyklým způsobem. Zkatky a veličiny, se kterými autorka pracuje, jsou uvedeny
v přehledném seznamu.

Úvodní, teoretická, část disertační práce v rozsahu 50 stran je zaměřena na morfologii
axiálního systému, jmenovitě na nosné a fixační komponenty, aby v další části byla zvláštni
pozornost věnována reakcím systému intervertebrálních disků v proměnných podmínkách,
vlivem mechanického zatižení nebo zranění' jejich strukturálním, geometrickým změnám
a reologickým vlastnostem.

Problematikuzéú.ěže v moderní gymnastice analyzuje autorka z hlediska charakteristiky
sportovního výkonu, antropologických dispozic a genetických předpokladů, funkční a
metabolické charakteristiky a schopností adaptace na zátěž' Z takto nabytých poznatků dále
vyplývá potřeba optimalizace preventivních, tréninkových, kompenzaěnich a regeneračnich
přístupů, a to nejen v moderní gymnastice, ale i v dalších sportovních, případně pracovních
reŽimech.

Z uvedeného dále logicky vyplývá poŽadavek detekce přenosu mechanické energie
v těle člověka a výzkum vlivu vibrací na lidský organismus. Ukazuje S€' že změny
materiálových vlastností IDV, případně celého komplexu axiálního systému' lze s určitou
přesností (TVS)' detekovat, včetně změn uvaŽovaného páteřního Segmentu.

Hodnocení práce

Pro hodnocení vybraných mechanických vlastností axiálního systému byla vhodně
zvolena jako vývojová metoda ,,transfer vibration through Spine"' jejíŽ pomo cí lze představit
vývoj aplikačních možností v jednotlivých oblastech, které autorka dokládá ve třech studiích:

Studie I - Metoda TVS a optimalizace postupu Zpracování vstupních dat, která
vycházeji ze schopnosti látek přenáŠet pulzace jako ťormu energie superpozicí na mechanickou
energii obsaženou ve zkoumané látce. To umoŽňuje dále stanovit koeficient útlumu a z rozboru
kmitání sousedních obratlů i viskoelastické vla.ytnosti uvažovaného prostředí, jmenovitě IVD.



Studie II - Aplikace metody TVS při zjišt'ování změn reologických charakteristik
axiálního systému v závislosti na věku hodnotí změny mechanické odezvy axialního systému
pomocí základních reologických parametrů (Youngův modul pruŽnosti E a viskozity). Jako
významný se ukazuje pokles viskoziý axiálního systému vzávislosti na věku, zatimco
u Youngova modulu pružnosti statisticky významné změny nenalezeny.

Studie III - Možnosti objektivní identifikace meniskoidů a funkčních kloubních blokád
axiálního systému metodami MRI a TVS. Za přínosné lze v těchto případech povaŽovat zjištění
zvýšení incidence rezonančních frekvencí po uvolnění blokád manipulační terapií a příznivé
ov l ivně ní ko efi c i e ntu út lumu.

Z prezentovaných pilotních studií je patmé, Že:

1. Metodou TYS lze identffikovat i kvantifikovat.
2. Během fyzické zátěže hodnoty vybraných reologiclrych parametrů klesají a po

odpočinku l relaxaci se normal izuj í.

3. Závěry dílčí studie naznačují trend změn reologiclqlch parametrů axiálního systému
v závislosti na věku, nikoliv však obecnou platnost'

Kromě uvedených studií, jejichž problematika je publikována ve dvou impaktovaných
článcích, dizertantka paralelně pracovala týmově i na komplexním řešení soťtwaru pro
vyhodnocování robustních datových souborů získaných detekcí při experimentálních měřeních,
které bylo nutné zpracovat, aby bylo vůbec možné nalezené výsledky obdrŽet. Software je
rovněž výsledkem práce a je zapsánna ÚPV a je volně pouŽitelný pro veřejnost.

TěŽiště výzkumné práce představují odpovědi na vědecké otázky V3 a V4:

V3 _ Jaká je intenzita impaktní zútěže axiálního systému během tréninkové jednotky
v moderní gymnastice u gymnastek juniorského věku (13 _ 15 le)?

Impaktní zátěž (pŤi jednom skoku, resp' doskoku) dosahuje hodnot až 2200 N jako
reakce dolní končetiny detekovanátenzometrickou deskou KISTLER, t1. ažpětinásobek tíhové
síly gymnastky (při hmotnosti cca 40 - 50 kg)' která se přenáší do kolenního kloubu. Dále pak
momentové zatíženi v kolenním kloubu dosahuje až 2400 Nm. V celkovém součtu
prováděných skoků během jedné tréninkové jednotky (aŽ 80 skoků), týdenního tréninkového
zatíŽení (až 480 skoků) a celoročního tréninkového procesu představuje 2-5 násobek zatiženi
pohybového systému člověka a axiálního systému oproti civilnímu režimu, tedy běŽné
lokomoci s expozicí až 19000 opakování zarok.

V4 _ Jaký vliv má hyperkinetická zátěž nu změnu vybraných mechanických vlastností
axidlního systému moderních gymnastek juniorského věku (I3 _ 15 Ie)?

Vlivem hyperkinetické zátěže dochází ke změnám vybraných mechanických vlastností
axiálního systému moderních gymnastek. Pohybový aparát gymnastek reaguje na tréninkovou
zátěž snižením reologických parametrů, zejména koeficientem tlumení b a viskozity p. Po
regeneraci' resp. odpočinku (druhý den) se uvedené parametry postupně vrací k výchozím
hodnotám.

Na základě statistického zpracování byly všechny ÍŤi hypotézy Hl _ H3 potvrzeny.
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V práci se vyskyli drobné nedostatky spíše formálního charakteru. Na straně 101 jsou grafy
5.3 a 5.4. Zde by bylo vhodné doplnit opravy popisu prostřednictvím errat. Na ose y se

vyskytuje dvojí popis: graf 5.3 odlišný od grafu 5.4. Je nutné sjednotit. Na ose x nejsou
popsány jednotky, ikdyž je zŤejmé zpŤedchoziho obr. 5.2, že se jedná o sekundy.

Závér

Disertantka v práci shrnula aktuální stav poznání,takžepráce sama nepochybně přispěje
k rozšíření znalostí ve zkoumané oblasti. Autorka staví na fundovaném teoretickém základu,na
kterém rozvijí vlastní experimentální šetření, jehož výsledky podrobuje velmi kritickému
hodnocení. Prokazuje i nemalé organizaění a tvůrčí schopnosti a dokládá práci větším počtem
publikací a účastí na konferencích včetně mezinrárodní. PředloŽená práce splňuje všechny
zákonem kladené poŽadavky a potvrzuje dobrou orientaci autorky v dané problematice.

Prdci považuji za velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.
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V čem spoěívala Vaše práce na tvorbě softwaru pto zptacoviíní robustních dat?

Co byste doporučila při dalším vývoji metody TVS obecně, ale i konkrétně?

otázky:

1)

2)
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