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OPONENTSKÝ POSUDEK DOKTORSKÉ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Název práce:  Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku 

Autor práce:  MUDr. Jan Hemza 

Školitel: Prof. Ing. František Maršík, DrSc. 

Pracoviště:  Katedra anatomie a biomechaniky Univerzity Karlovy, Fakulta tělesné výchovy a 

sportu, Praha 

 

Předložená disertace má bez dodatků celkem 93 stran textu a je doplněna četnými  a názornými 

obrázky a  přehlednými tabulkami výsledků. Tato  obsahově velmi bohatá práce je standardně 

členěna do 10 kapitol.  Obsahuje samostatný seznam zkratek a  5 dodatků.  

Po důkladném anatomickém úvodu  následuje přehled vývoje názoru na pohyb mozku v lebce a 

mozkovou hemodynamiku. Dále je odvozen  matematický model  elastických vlastností tepen a žil, 

model 1D proudění elastickou trubicí pro studium pulzačního proudění v hydraulickém modelu a  

numerická simulace pulsačního proudění cévami.  Navazuje vlastní experimentální část, sestávající 

z anatomicko histologické studie přemosťujících žil mozku a mozkových splavů, studie geometrie 

těchto žil a vlastní  studie biomechanických charakteristik mozkových žil v modelu ex vivo/ in vitro.   

  

Téma práce, aktuálnost zvoleného tématu: 

Tématem této originální práce je studium biomechaniky přemosťujících  žil mozku, zejména 

elastických modulů, pevnosti, protažení za fyziologických i patofyziologických podmínek.  

Jednoznačně se jedná o  vysoce aktuální a smysluplné téma, velmi náročné, vyžadující  

mezioborové vzdělání a  spolupráci  při pořizování i interpretaci získaných dat.  

 

Cíle práce, splnění cílů práce: 

Základním cílem této experimentální je definovat hodnotu  biomechanických parametrů 

přemosťujících žil mozku, což jsou charakteristiky, jejichž znalost může prakticky okamžitě přispět 

k hlubšímu porozumění  patofyziologických souvislostí mozkové hemodynamiky za různých stavů 

včetně těch, které vyžadují neurochirurgické řešení.   Tento cíl byl prací velmi kvalitně splněn. 

   

Metody zpracování: 

Experimentální část je kombinací anatomicko histologické studie přemosťujících žil mozku, studie 

geometrie těchto žil a vlastní  studie biomechanických charakteristik mozkových žil. Použité 

metodologie byly vybrány účelně a optimálně pro zvolené cíle.  

Jádrem práce jsou zátěžové testy kadaverózních mozkových žil na testovacím zařízení MTS 858.5.2 

Mini Bionix. Jedná se především o tahové zkoušky přemosťujících žil a splavů, analýzu stěny cév 

z hlediska fyzikálních charakteristik, analýzu kapacitní rezervy odtokového traktu mozku při různých 

hodnotách intrakraniálního tlaku, rychlosti toku v přemosťujících žilách v závislosti na různých 

hodnotách tohoto tlaku.  Konkrétní výsledky práce jsou shrnuty v kapitole 8..            

  

Původní a prioritní výsledky: 

Autor formuluje na základě výsledků v experimentálním modelu přesnou morfologickou deskripci 

přemosťujících žil a žilních splavů a koreluje  morfologickou strukturu s jejich funkčními vlastnostmi. 

Kvantitativních výsledků studie dále využívá k formulaci dělení mozkových žil na tenkostěnné 

kolabovatelné  a silnostěnné nekolabovatelné. Srovnání kapacity průtoku mozkovými artériemi a 

vénami ukázalo na významný rozdíl mezi muži a ženami,  reflektující zřejmě zejména nutnost 

kompenzovat perporodní zvýšení intrakraniálního tlaku u žen. 

 

Význam práce v kontextu současných poznatků: 

Znalost dobře definovaných  biomechanických vlastností  přemosťujících žil mozku a mozkových 

splavů může prakticky okamžitě přispět k hlubšímu porozumění  patofyziologických souvislostí 

mozkové hemodynamiky za různých stavů včetně těch, které vyžadují neurochirurgické řešení. Práce 

má tedy nejen velmi kvalitní teoretický výstup, ale její výsledky jsou okamžitě aplikovatelné, tím spíš, 

že autor je neurochirurg.       
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Komentář, připomínky a otázky k diskuzi: 

Předložená práce je psána většinou srozumitelným jazykem bez významnějších prohřešků vůči 

gramatice. Dílo jednoznačně naplňuje vytčené cíle. Recenzent doporučuje velmi rychlou přípravu 

textu pro monografii.   

 

Moje otázky: 

1.  Mohou dle  názoru autora prokázané biomechanické charakteristiky mozkových žil a splavů in 

vivo klinicky významně modulovat  patofyziologické změny ve složení krve ( změna onkotického 

tlaku, osmotického tlaku a viskozity)? V obou směrech?  

 

Závěr: 

Na základě výše uvedeného rozboru uzavírám, že posuzovaný literární celek splňuje  požadavky 

obecně  kladené na disertační práci. MUDr. Jan Hemza prokázal v nadstandardní míře  schopnost 

samostatné tvůrčí práce  a kritického hodnocení výsledků.  

Proto doporučuji, aby práce byla v souladu s § 47 Zákona o vysokých školách č. 11/98 Sb. přijata 

k obhajobě a aby byl uchazeči na základě úspěšné obhajoby udělen akademický 

titul Ph.D. 

 

 

V Brně 2. 6. 2010 
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