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V rámci disertační práce byla vyvinuta a otestována metodika pro měření mechanických 

vlastností viskolelastických materiálů. Práce se zabývá měřením impulsních a přechodových 

charakteristik vzorků bažantích lopatek a lidských hlavic kyčelních kloubů (caput femoris). 

Pokud materiály ve svém mechanickém chování obsahují prvky pevných pružných těles i 

prvky viskózní, jsou obvykle označovány jako viskoelastická tělesa. Do této kategorie patří 

většina biologických materiálů, mnohé syntetické hmoty, organické materiály atd. Velká 

většina biologických materiálů patří mezi viskoelastická tělesa, jejichž dynamika deformační 

odezvy závisí více či méně výrazným způsobem na vlivu viskózní složky. V tomto ohledu je 

důležité, že biologické materiály jako např. stěny cév, kosti, šlachy, pojivové tkáně atd. jsou 

v reálných podmínkách zatěžovány dynamicky. 

Měření dynamických charakteristik (např. frekvenční, impulsní nebo přechodové) jsou 

v odborné literatuře zmiňována pouze okrajově a prakticky neexistuje ucelená teorie 

kvantitativního popisu deformační dynamiky, přestože zatěžování probíhá v mnoha 

pravidelných či nepravidelných cyklech. Znalost dynamiky je tedy v mnoha ohledech velmi 

zásadní. Je důležitá např. pro posouzení zdravotního stavu, průběhu hojení a regenerace, 

kompatibility tkání a náhradních materiálů jako např. cév a cévních náhrad, kostí a 

implantátů.  

Dílčí řešení pro lineární dynamické mechanické systémy spočívá v určování dynamické 

tuhosti či komplexní mechanické impedance a také ve vytváření reologických modelů 

viskoelastických těles. Pro širší aplikaci však chybí dostupné přístrojové vybavení. Dostupná 

a spolehlivá metodika pro měření a hodnocení mechanických vlastností biologických 

materiálů by poskytla prostředek, který by měl uplatnění v řadě klinických a diagnostických 

oborů. 



Proto bylo cílem této práce vyvinout a otestovat vhodnou metodiku pro měření 

mechanických vlastností biologických materiálů, zvláště pak kostí. Jako testovací materiál 

byly, kvůli relativní dostupnosti, zvoleny lopatky bažanta obecného (Phasianus colchicus), 

přestože ptačí kosti jsou z mechanického hlediska nehomogenním materiálem. Vyvinutá 

metodika pro měření přechodových a impulsních charakteristik, kterými jsou Youngův 

modul pružnosti, modul ve smyku a viskózní člen, byla poté použita na proměření lidských 

hlavic kostí stehenních (caput femoris). U těchto vzorků byly zjišťovány ještě další 

parametry, kterými jsou hodnota BMD a hladina vitamínu D v séru dárců hlavic, protože 

tyto parametry se považují za důležité pro odhad rizika vzniku zlomenin. Dalším úkolem 

práce bylo také sledovat věkové závislosti měřených mechanických charakteristik. 

Problémem této části práce byl malý počet hlavic kloubů a také malé věkové rozpětí dárců. 

Zřejmě z toho důvodu byly získané věkové i vzájemné závislosti mechanických vlastností 

statisticky nevýznamné. Hlavním úkolem této disertační práce bylo vyvinout vhodnou a 

reprodukovatelnou metodiku pro měření mechanických vlastností biologických materiálů a 

definitivní výsledky nebyly od této práce očekávány. Jednalo se o tedy o první pokus v rámci 

rozsáhlejší studie a další pokusy zaměřené na věkové tendence mechanických vlastností 

viskoelastických vlastností na našem pracovišti již probíhají. Vzhledem k tomu, že 

mechanické vlastnosti kostí jsou závislé na zdravotním stavu organismu a na jeho stáří, 

metodika může přispět k pokroku ve výzkumu chorob pohybového systému a v gerontologii. 

 

 


