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1. Všeobecná charakteristika 

Předložená dizertační práce se zabývá problematikou proudění krve v tenkostěnných 

žilách mozku. Práce je založena na podrobné literární rešerši, experimentálním měření 

mechanických vlastností žil a jejich morfologie a důkladnou matematicko-fyzikální 

analýzou. Především experimentální zjištění mechanických vlastností přemosťujících žil 

mozku považuji za vědecky velmi významné s dopadem především v oblasti poranění 

mozku a jeho prevencí. Téma práce je velmi aktuální a rozhodně rozvíjí poznatky a 

samotný obor biomechanika.  

Pro studium morfologie autor použil dva přístupy: 1.postup histologický tj. vzorky 

odebírané z kadaverů byly barveny a analyzovány pod světelným mikroskopem, 

2.analyzoval úhel odstupu pomocí magnetické rezonance. Mechanické vlastnosti žil byly 

měřeny tahovou zkouškou na kadaverních preparátech.  Analýza byla provedena 

použitím hydraulického systému na bázi Starlingova rezistoru a matematické simulace. 

Výsledkem práce jsou konkrétní změřené hodnoty mechanických vlastností 

přemosťujících žil mozku a definice hydrodynamických podmínek pro kolaps těchto cév. 

Formálně má práce formu klasické disertační práce se všemi náležitostmi: úvodem, 

popisem současného stavu problematiky, definováním cílů práce, metodikou, výsledky, 

diskuzí, závěrem, použitými literárními prameny a seznamem publikací autora. Práce 

obsahuje 93 stran textu, 5 příloh,  bohatou obrazovou dokumentaci a 68 literárních 

zdrojů. 

   

2. Hodnocení práce 

Práce potvrzuje dobrou orientaci autora v problematice biomechaniky cév a mozku, 

má objemově i časově rozsáhlý přehled literatury. Použitá metodika práce je plně 

relevantní, autor velmi dobře využil stávajících metod, které tým školitelského 

pracoviště rutinně používá. Práce je svou tématikou i zvolenými postupy velmi 

přínosná, protože popisuje procesy, které v současné době nelze přímo 

detekovat.  

Předložené výsledky práce jsou velmi cenné. Metodika je na pracovišti školitele 

dlouhodobě využívána a nemám významných připomínek. Pouze bych upozornil autora, 



že měření průměru či plochy cév se v současnosti provádí pomocí stereologických metod 

(point grid apod. viz. Gundersen), aby se zabránilo vzniku chyby pozorovatelem. Jako 

slabou stránku předložené práce vidím v její formální úpravě. Uspořádání textu 

je značně nepřehledné, text s metodikou často obsahuje výsledky, o kterých není zřejmé 

zda se jedná o experimentální výsledek či literární údaj. Stejně tak výsledky obsahují 

údaje literární, které patří buď do úvodu a nebo diskuze. Diskuze je koncipována velmi 

povrchně  a zasloužila by důkladnější rozbor výsledků, jejich fyziologickou interpretaci a 

to především proto, že je v současnosti publikováno velmi málo podobných studií. Další 

slabinou jsou obrázky. Obrazová dokumentace je sice obsáhlá, ale bohužel často není 

dostatečně odkazována z textu a samotný popisek  nedoplňuje nutné údaje. Grafy mají 

opakovaně chyby ve značení os. Například graf 6.11. jistě nemá na ose X čas, protože 

nelze mít ve stejný čas dvě hodnoty Y. Dále graf 6.16 má uveden na ose X „vzorky“, ale 

body jsou spojeny čárou což implikuje jakousi spojitou funkci. Ve výsledkových 

tabulkách je uveden výsledek t-testu, ale není jasné, co s čím bylo porovnáno a bohužel 

tento významný fakt tzn. zda jsou skupiny od sebe statisticky signifikantně rozdílné, není 

nijak uveden ani diskutován v textu. Dále bych doporučil autorovi citovat předchozí 

práce školitele, protože řada metod z nich vychází. 

 

Pro diskuzi při obhajobě mám následující dotazy: 

 Povrchové žíly mozku jsou uloženy přibližně 30-40cm nad pravou síní tzn. že je 

zde tlakový spád daný hydrostatickým tlakem, je možné, že se ve vzpřímené 

poloze tlak snižuje a výsledný tlakový gradient na stěně vytvoří kolaps žíly? 

 Je možné, že výsledky na kadaverních preparátech mohou být odlišné od situace 

in vivo? Zajímá mě Váš názor na vliv posmrtných procesů na mechanické 

vlastnosti a morfologii (průřez) cév. 

 

3. Závěr: 

Přes uvedené připomínky je nutné konstatovat, že předložená dizertační práce je 

kvalitní a splňuje všechny podmínky stanovené zákonem. Sledované cíle byly 

splněny. Práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvůrčí vědecké práci, 

jednoznačně doporučuji k obhajobě a v případě úspěšného obhájení udělení titulu 

„PhD“ za jménem. 

 

 

V Praze dne 20.5.2010      s pozdravem 
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