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Předložená disertační práce se na 128 stranách včetně použité literatury zabývá  z teoretického a 

experimentálního pohledu  velice zajímavou a pro praktickou medicínu významnou a aktuální 

problematikou měření viskoelastických vlastností kostí a hledání jejich vazby na složení kosti, věk a stav 

organismu.  Cílem práce bylo vypracovat metodiku měření za použití měřicí aparatury navržené na 

Katedře biofyziky a fyzikální chemie FaF UK v Hradci Králové a aplikovat tuto metodiku na měření 

dvou typů vzorků (bažantí lopatková kost a hlavice lidského kyčelního kloubu). Cílem dynamických 

měření impulsní či přechodové charakteristiky  bylo identifikovat parametry viskoelastického modelu 

kosti. U vzorku lidských kostí byla navíc sledována i souvislost těchto parametrů s vybranými 

vlastnostmi organismu, u kterých lze teoreticky očekávat, že by mohly mechanické parametry kostí 

ovlivnit (zejména pak obsah vápníku v krvi).  Lze konstatovat, že tyto vytyčené cíle byly splněny, i když 

experimenty ukázaly, že některé očekávané vazby jsou zatím neprokazatelné (pokud vůbec existují). 

Nicméně v experimentu i negativní výsledek může být pro další výzkum velkým přínosem.  

Práce je obsahově členěna do čtyř základních kapitol a to Teoretická část, Metodika, Výsledky a 

Diskuse.  

Teoretická část (rozsahově zhruba polovina práce) vhodně shrnuje poznatky  z mechaniky pevných těles 

se základy reologie  a anatomickou a histologickou stavbou kostí. Vzhledem  k parametrům sledovaným 

v experimentu je zmíněn i vývoj a růst kostí a jejich metabolismus.  V této části práce autorka prokázala 

svoji  schopnost samostatné a systematické práce s rozsáhlou odbornou literaturou. Kapitoly jsou 

sepsány  přehledně a srozumitelně s využitím bohaté odborné terminologie. Je zřejmé, že autorka 

prostudovala  všechny aspekty  biomechaniky kostí velmi zevrubně.  

Ke této výkladové části práce mám tyto dílčí připomínky, komentáře a dotazy: 

1. str. 10, obr. 2  – z těchto a ani z obr. Není zřejmé, co je míněno deformací stěny aorty (změna 

průřezu, tloušťky, průměru …???)  

2. str. 13  -  koeficient protažení 

3. str. 18, obr.7   –  obrázek vhodně neilustruje ohyb tyče, působí poněkud nereálně.  

4. U některých vzorců by stálo za to naznačit odvození, popřípadě uvést literární zdroj. (viz. např. 

vzorec 24 a podobně) 

5. str. 19 dole – látky  čistě elastické pod mezí úměrnosti (nikoliv pružnosti) vykazují …. 

6. str. 20 – dle mého je newtonovská kapalina definována tak, že je lineární závislost mezi 

deformační silou a rychlostním gradientem v kolmém profilu proudnice   

7. str. 23 – v textu chybí odkaz na obr. 9 

8. str. 24, obr. 11 – chybí síla na levé straně rovnice 

9. kap. 2.3. – Některé části této kapitoly považuji z hlediska biofyziky za příliš podrobné  a uvedené 

bez zjevné souvislosti s řešenou problematikou. Např. podrobný popis morfologie kostí,  popis 

různých metod měření BMD. 

10. str. 49 – pojem „invazivní“ a „neinvazivní“ metody  mají  při měření živých systémů  poněkud 

jiný význam než je uvedeno v textu  



Text počínaje stranou 55, tj. kapitola 3 je z hlediska vědeckého přínosu bezesporu stěžejní částí práce, 

neboť přehledně popisuje a shrnuje experimentální výsledky a způsob jejich dosažení. Doktorandka zde 

nejdříve  podrobně  popisuje použitou metodiku měření, její přístrojové zabezpečení a zvolené modely a 

dále se pak již soustřeďuje na popis, analýzu a hodnocení výsledků experimentů. Popsaná měření 

navazují na širokou škálu experimentů věnovaných na školicím pracovišti doktorandky studiu 

biomechanických vlastností biologických systémů jako markérů jejich stavu resp. věku. Byly měřeny 

přechodové charakteristiky při zatěžování v ohybu a impulsní charakteristiky při zatěžování v torzi. 

Rozměry vzorků a zátěž byly voleny tak, aby měřené charakteristiky měly periodický průběh. Dosažené 

výsledky včetně výsledků získaných v rámci diplomové práce jsou zpracovány  ve formě přehledných 

tabulek. V této části by dle mého bylo vhodné uvést alespoň pro představu několik grafů impulsních a 

přechodových charakteristik.   

K experimentální části práce mám následující připomínky a dotazy: 

11. str. 57  –   U vzorců 44, 47 a některých dalších  bych považoval za vhodné naznačit odvození či 

uvést literární zdroj. Pro délku jsou v těchto vzorcích občas používány dva rozdílné symboly l a 

L(vzorec 42 na str. 56). 

12. str. 71 – co přesně rozumíte pod pojmem „směrodatná odchylka průměru“, směrodatnou 

odchylku či střední chybu průměru? 

13. str. 75 – vysvětlení poklesu E při velké F. Domnívám se, že by bylo také vhodné ověřit pomocí 

klasického statického měření zátěžové charakteristiky (strain-stress) pro jaké síly lze ještě 

očekávat lineární závislost mezi silou a deformací, tj. kde leží mez  úměrnosti. Učekával bych, že 

v této části uvedené úvahy vycházejí z tohoto předpokladu.  

14. str. 76 -  vysvětlete blíže pojem průměrná relativní odchylka modulu od střední velikosti modulu 

a blíže specifikujte střední velikost modulu (z textu to pro mne není zřejmé) 

15. str. 78 vztah (66). Co je míněno tvrzením, že při nulové působící síle je skutečný modul 

pružnosti  roven „zdánlivému“ modulu pružnosti? Ze všech předchozích vztahů (např. 60,61,62, 

…) je zřejmé, že pokud F=0 potom i E=0, ať již skutečné či „zdánlivé“. 

16. str. 91-94, grafy 4-9 – ani v jednom případě nebyla prokázána  očekávaná závislost. Čím si to 

vysvětlujete? Proč jste volila zásadně pouze předpoklad lineární závislosti mezi veličinami. 

17. V celé práci postrádám více statistických hodnocení. Vyjma lineární regrese je použita pouze 

popisná statistika. Jistě by stálo za úvahu ověřovat, zda sledované závislosti jsou statisticky 

významné. 

 

Závěr: 

Dotazy, připomínky a komentáře k předložené disertační práci jsem shrnul v bodech 1 – 10 k první 

popisné části práce  a v bodech 11 –  17 k experimentální části práce, kterou považuji  pro hodnocení 

za stěžejní. V průběhu obhajoby očekávám zejména reakci na připomínky 11–17, které považuji 

z hlediska jejího hodnocení za významnější.  Pozitivně hodnotím zejména  rozsáhlou experimentální 

práci doktorandky  Závěrem můžu tedy konstatovat, že předložená disertační práce Mgr. Moniky 

Kuchařové v zásadě splnila všechny vytčené cíle, zavedením nových metodik dynamických měření 

biomechanických vlastností kostí (tkáňových struktur) je odborným přínosem. Autorka prokázala, že 

je schopna samostatné vědecké práce. Doporučuji  práci k obhajobě a v případě jejího úspěšného 

průběhu i udělení titulu Ph.D. v duchu znění  paragrafu 47 VŠ zákona 111/98 Sb.  
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