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Oponentský posudek na disertační práci 

Metodika měření biomechanických vlastností biologických materiálů 
autorky  Mgr. Moniky Kuchařové 

 

 

 

Doktorská práce byla vypracována v rozsahu 128 stran textu, tabulek, obrázků a 

příloh. Je členěna do 8 kapitol.  

Finálním cílem práce bylo vypracovat metodiku a provést měření viskoelastických 

vlastností kosti v lopatkách bažantů a v hlavici lidských femurů, za použití speciálního 

měřicího zařízení.  

  

Úroveň rozboru současného stavu v disertaci řešené problematiky 

Autorka disertační práce v 1. kapitole uvedla hlavní cíle své práce a úvodní nástin metodiky 

pro stanovování viskoelastických vlastností kostí za použití speciální měřicí aparatury. Ve 2. 

kapitole zpracovala  poznatky (rešerše) získané z dostupných publikací, týkající se 

elementárních poznatků technické mechaniky, relevantních k řešené problematice a základů 

anatomie, histologie a biologie, s přihlédnutím ke kostní tkáni. První tři kapitoly v rozsahu cca 

50 % objemu disertace lze pokládat za všeobecné známé a mapující současný stav. Jádrem 

práce je část experimentální, numerické výsledky a diskuse k výsledkům.  

 

 

Teoretický přínos disertace 

Autorka disertace zavedla jednorozměrný mechanický (viskoelastický) model s jedním 

stupněm volnosti, respektující svislé zatížení. Řešení vycházelo z homogenní diferenciální 

rovnice 2. řádu, obsahující hledané charakteristiky vlastností kostí, tj. modul pružnosti a 

viskózní konstantu. Vzorky tkání byly experimentálně uvažovány jako prvky s jednoosou 

napjatostí, homogenní a izotropní. Z teoretického pohledu jde o nepřehlédnutelné 

zjednodušení, protože biomechanické vlastnosti tuhých tkání se mění svojí velikostí nejenom 

téměř v každé lokalitě (teoreticky v bodě), ale mění se i při různých směrech vnášených sil a 

ohybových momentů. Na příklad v diafýze femuru jsou dvě protisměrné šroubovicovité  

struktury osteonů, které jsou identické se směry prvních dominantních hlavních napětí. V 

jejich směrech jsou moduly pružnosti maximální, zatímco ve všech jiných směrech hlavních 

napětí (v daném bodě) jsou za fyziologicky přirozených podmínek  menší. Použitý model je 
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pro komplikovanost pojivových tkání adekvátní a přispívá k jejich počátečnímu 

materiálovému poznání. 

 

Vhodnost použitých metod měření 

Autorka disertace se převážně zaměřila na měření impulsních charakteristik viskoelastického 

modelu (s přídavnou hmotou - přídavným setrvačným členem), na stanovení modulů 

pružnosti v tahu za ohybu, modulů pružnosti ve smyku a viskózních konstant, a to u 

bažantních lopatek a v hlavici lidského femuru. Nástrojem pro verifikace materiálových 

charakteristik byl přístroj vyvinutý na katedře biofyziky a fyzikální chemie FF KU v Hradci 

Králové. Přístroj je dobře použitelný pro verifikace materiálových charakteristik zejména u 

kostí, vzhledem k jejich dominantním lineárním vlastnostem mezi zatížením a přetvořením. 

Na příklad kortikalis v diafýzách femuru mají ve fyziologických spektrech zatěžování 

dominantně lineární elastické vlastnosti. K plastizaci dochází až při vysokých 

nefyziologických zatíženích, před dosažením meze pevnosti. Viskózní vlastnosti se u femurů 

uplatňují („zapínají“) po cca 2 minutách působícího zatížení. U spongiózy jsou viskózní 

vlastnosti výraznější než u kortikalis. Do disertační práci nejsou vloženy fotografie měřícího 

zařízení, sondy, vzorků verifikovaného materiálu, dokumentace extrakce vzorků z hlavic 

femuru, kontakty zatěžování vzorků. Tato dokumentace by měla být vložena do vizuální části 

obhajoby práce. Uvedená v disertaci schémata  podávají jenom základní orientační představu. 

 

Praktický přínos disertace 

Disertační práce z metodického hlediska a se zřetelem k použití jednorozměrného modelu u 

sledovaných kostí je přínosem pro úvodní poznávání elastických a viskózních  vlastností 

kostní tkáně (femuru). Velikosti modulů pružnosti spongiózy lidského femuru, zjištěné 

autorkou disertace, o velikostech cca 150 – 450 MPa (str. 85-88) jsou odlišné.  V čem spatřuje 

autorka tyto rozdíly? V této souvislosti se naskýtá otázka týkající se významu 

experimentálního stanovení zdánlivého modulu pružnosti. Autorka disertace zavedla tzv. 

zdánlivý modul pružnosti, který vychází z přetvoření jednorozměrných vzorků. Použité 

vzorky jsou však trojrozměrná tělesa s prostorovou napjatostí a aplikované rovnice platí pro 

pruty, tedy pro konstrukční prvky, s jedním převládajícím rozměrem, tj. objekty s osovou 

napjatostí. Proč byly aplikovány přetvárné vztahy pro jednorozměrné objekty (pruty), když jde 

o prostorovou napjatost?  Jaký je vliv tlakové složky na přetvoření (posun yT ) spongiózy v 

kontaktu se vzorkem? Jaké byly velikosti posunů yT  při zatěžování jednotlivých vzorků? 
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K disertační práci mám následující dotazy: 

(1)   Na str. 11 uprostřed autorka uvádí, že „Hookův zákon platí v jistém rozmezí 

namáhání..…pro tělesa viskoelastická“. Toto tvrzení je nepřesné. Viskoelastické materiály nelze 

charakterizovat Hookovým zákonem protože jejich chování je obecně nelineární. Na příklad 

artikulární chrupavky jsou zejména v periferních zónách vysloveně nelineárním materiálem (jsou 

popsatelné na příklad jako komplexní viskohyperelastický materiál nebo jako porézní 

dvoufázový/třífázový materiál, nebo materiál vyjádřitelný při velkých fyziologických zátěžích, pomocí 

Cauchyho tenzoru napětí, případně jinými modely). 

(2)   Jak byly orientovány vzorky vyjmuté z hlavice femuru vzhledem ke trajektoriím hlavních 

směrů trámečkové struktury? 

(3)   Str. 49, 1.ř.: Je uvedeno, že „Biomechaniku kostí můžeme zařadit do oblasti 

experimentální biomechaniky“. Toto tvrzení není přesné, neboť biomechanika kosti také zahrnuje 

matematické analýzy, jako na příklad rychlosti remodelačních procesů v kostní tkáni. U chrupavek 

jsou to numerické analýzy jejího přetvoření atp. 

(4)   Str. 49, 3. odst.: Je uvedeno, že „Kost není v pravém slova smyslu tkáň, ale orgán“. 

Anatomicky však přesně řečeno kost je druhem pojiva (tuhého pojiva), anatomicky je zařazena mezi 

pojivové tkáně. Čili kost je v odborném (anatomickém) smyslu tuhá pojivová tkáň.  

(5)   Text obrázku 19 na str. 59 formulovaný: „Měřené namáhání v ohybu pro dvoubodové 

měření“ je nejasný. Ve kterých dvou bodech bylo realizováno měření, když jde o velikost průhybu 

v jediném koncovém bodě (resp. v koncovém průřezu) konzoly? 

 (6)    Zjištěné velikosti viskózních členů se pohybovaly v intervalu  27,3 – 98,9 kPa s. Jaké 

mohou být důvody těchto rozdílů ?  

(7)    Jak byly technologicky vyjmuty vzorky velice křehkého trabekulárního materiálu 

z hlavice femuru, mající délky cca 15-33 mm? Jak byla dodržena podmínka konstantního průřezu 

vzorků? Jak byly vzorky vetknuty do úchytných prvků? Vzorky o rozměrech uvedenými na str, 66, 

tab. 2, nelze pokládat za vetknuté 1-D elementy, ale za 3-D elementy, u kterých je nepřesné použít 

výraz (48), platný pro pruty, tj. pro 1-D elementy s jednoosou napjatostí. 

 

Doktorandka v disertační práci prokázala způsobilost orientovat se v nesmírně 

rozsáhlé problematice poznatků z mechaniky, biomechaniky, anatomie a biologie. Formální 

úroveň práce je velmi dobrá. Disertace je vypracována pečlivě, přehledně a místy do velké 

šíře poznatků.  

Doporučuji, aby byl Mgr. Monice Kuchařové po úspěšné obhajobě disertační práce  

udělen titul doktor. 

Prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc. 
Katedra mechaniky, Stavební fakulta ČVUT v Praze 

V Praze dne 13. září 2010                                                 Laboratoř biomechaniky a biomateriálového inženýrství 


