
Posudek na dizertační práci Václava Bittnera „MOŽNOSTI VYUŽITÍ INDENTAČNÍCH 

ZÁTĚŽOVÝCH ZKOUŠEK KE STUDIU MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MĚKKÝCH 

TKÁNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU ČLOVĚKA IN VIVO, IN SITU“ 

 

Neinvazivní hodnocení mechanických vlastností měkkých tkání in vivo, in situ je zásadní 

nejen pro primární prevenci svalových zranění, ale i pro hodnocení průběhu sekundární 

prevence. Využitelnost je v mnoha oborech lékařských např. ortopedie, tělovýchovném 

lékařství, v biomechanice např. ve forenzní biomechanice, ve fyzioterapii, ergonomii i 

v jiných oborech. Dosavadní převažující praxe při zjišťování stavu měkkých tkání je většinou 

založena na palpaci, která je značně subjektivní, a výsledky jsou jednoznačně závislé na 

osobní zkušenosti jedince realizujícího vyšetření. Proto každá práce, která se snaží toto 

hodnocení objektivizovat, je žádoucí a aktuální. Nejinak je tomu i v posuzované dizertační 

práci. 

Práce má klasické členění, i když je třeba na tomto místě připomenout jistou nevyváženost 

jednotlivých kapitol jak obsahovou, tak i jejich rozsah. V přílohách pak jsou uvedeny plné 

texty otištěných publikací autora. 

Práce je psány srozumitelným jazykem, bez zbytečných pravopisných chyb. Rezervou je 

nejednotné citování v textu, v řadě případů je uváděno i počáteční písmeno křestního jména. 

Podobně je nejednotná citace v soupisu literatur, kde jsou u některých autorů uváděna plná 

křestní jména. 

Abstrakt je značně popisný a neposkytuje čtenáři relevantní informace o výsledcích, které 

dizertaci přináší. Nejsou zde uvedeny žádné konkrétní výsledky získané v experimentální 

části, ani popis způsobu a zařízení, které budou využity k realizaci ověřovacích experimentů. 

Podobně závěr je značně obecný a nekonkrétní. 

V úvodu – teoretické části kandidát uvádí známé učebnicové skutečnosti ze svalové 

morfologie, které navíc nevyužívá ve vlastním textu. Některé údaje jsou neúplné jako je tomu 

např. v případě anaerobního metabolismu, kde je opomenuto využití CP pro resyntézu ATP 

z ADP. Tyto kapitoly jasně naznačují, že v této problematice není autor dostatečně 

orientován.  

V této části práce, ale i dalších kapitolách se často odvolává na wikipedii, přičemž nezmiňuje 

relevantnost těchto údajů, které vyplývají z nepřítomnosti odborné redakce v této databázi. 



Za pozitivní považuji shrnutí uváděná na konci kapitol, i když v řadě případů se v nich 

objevují údaje, které nebyly v dané kapitole zpracovávány a diskutovány. 

Shrnutí teoretických částí dizertace opět obsahuje některé informace o měřících metodách, 

které nebyly uvedeny v textu. Navíc lze z uvedeného shrnutí jen obtížně stanovit cíle, vědecké 

otázky a úkoly práce. Je škoda, že se autor nepokusil formulovat hypotézu nebo hypotézy, 

které by přispěly k větší logice a pochopení textu, hlavně v kapitolách zabývajících se 

výsledky experimentální části práce. 

Přehlednosti textu by jistě přispělo sloučení úvodu a teoretické části, protože cíle práce by 

měly vyplývat z teoretického rozboru problému. 

Při popisu specifického odporu měkkých tkání, konkrétně svalového tonu, je zmiňována řada 

proměnných, které mohou reakci na zanoření ovlivnit, ale domnívám se, že by bylo třeba 

zmínit i prokrvení dané části svalu, které ovlivňuje nejen svalový tonus, ale i vnitřní i vnější 

teplotu zatěžované části svalu.   

Za zásadní považuji využití termodynamiky otevřeného systému. Na druhou stranu není zcela 

vysvětleno, jaké stavové rovnice byly použity pro popis systému. Podobně bude třeba více 

vysvětlit volbu kruhového válce při využití modelu zanoření. 

Zde se v některých kapitolách autor dopouští akceptovatelného zjednodušení řešení. To bude 

třeba v průběhu obhajoby osvětlit. Ve většině úvah a výpočtů, vychází autor z dat 

publikovaných Maršíkem v roce 1999. Jistě by stálo minimálně za zmínku, zda v uplynulých 

dvou dekádách nebyl tento problém řešen i na jiném pracovišti. 

Při vlastním výpočtu protlačení autor předpokládá, že jeho velikost je pod celou plochou 

indentoru stejná, což nemusí být zcela pravda. Hraje zde roli jeho velikost a rychlost zanoření 

a samozřejmě i elastické vlastnosti hodnoceného materiálu. 

Rozdělení zanoření na malé a velké deformace považuji za velmi rozumné, i když hranice 

definována poměrem d/a na úrovni 0,5 není v textu zdůvodněna. 

V kapitole zabývající se aplikací výsledků použitého modelu nejsou dostatečně zdůvodněny 

podmínky, za kterých je model aplikován. Tedy konkrétně poloměr indentoru i hloubka 

zanoření a jeho rychlost. V rámci obhajoby bude třeba tyto skutečnosti dovysvětlit. 

Obrázek č.22 bude třeba více popsat, hlavně jeho počáteční nelineární část. Podobně bude 

třeba se více v rámci obhajoby zabývat problémem využití ke stanovení viskozity materiálu. 



Empirická část dizertace je vedle popisu modelu zásadní kapitolou práce. Použitý 

Myotonometr je ale popsán jen velmi zevrubně. Chybí bližší popis rozsahů měřených 

parametrů i odhadovaná přístrojová přesnost.  

Při hodnocení reliability a validity se pracuje s hodnotícími koeficienty, které vykazují různé 

rozpětí. V diskusi v rámci obhajoby bude třeba vysvětlit značný rozptyl koeficientů reliability 

0,7 – 0,96.  

Naopak koeficienty validity jsou značně homogenní. Čím si to autor vysvětluje? Podobně 

bude třeba věnovat více prostoru vysvětlení, praktické aplikaci obrázků 27-29.   

Zajímavé údaje jsou spojeny s hodnocením rychlosti zanořování. Lze stanovit ze získaných 

závislostí kritické hodnoty rychlosti, potažmo síly a rovněž tak vhodný průměr indentoru? 

Diskuse práce je více popisná, než by bylo žádoucí a dle mého názoru nediskutuje dostatečně 

přesvědčivě dosažené výsledky. V rámci obhajoby bude třeba se více věnovat limitům 

dizertace a hlavně konkretizaci praktických výstupů z této dizertace.  

Závěr: I přes nedostatky uvedené v textu se domnívám, že práce přináší řadu nových 

poznatků, které jednoznačně převyšují zmíněná negativa. Otázky, které je třeba objasnit, jsou 

uvedeny v textu. Na druhou stranu by práce jistě byla na vyšší úrovni, kdyby autor více 

konzultoval fyziologické – morfologické základy svalů. Na základě výše uvedeného 

konstatuji, že práce plní kritéria kladená na spisy tohoto druhu a proto doporučuji práci 

k obhajobě, a v případě úspěšné obhajoby udělit Václavovi Bittnerovi titul Ph.D. v oboru 

Biomechanika. 

 

V Praze 30.10.2020                    prof.Ing.V.Bunc, CSc 


