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Disertační práce MUDr. Michala Říhy patří mezi excelentní práce z oblastí, které propojují 

klinické nálezy s objektivizačními metodami. Bioreometrie, na základě metody již osvědčené na 

Katedře biomechaniky FTVS, je aplikována a dopracována MUDr. Říhou do vyhovující podoby. Tuto 

metodu využil velice vhodně k hodnocení reologických vlastností systému extenčního systému 

femoropatelárního skloubení kolenního kloubu. Tato metoda je výhodná i z důvodu, že jde o 

neinvazivní vyšetření. Výsledky pak skutečně ukázaly  vzájemný vztah klinického, rentgenologického 

a bioreometrického vyšetření. 

Výběr zkoumaného souboru zahrnuje vstupní a vylučující kritéria velice vhodně. Zahrnující 

kritéria dobře popisují postižení femoropatelárního skloubení 

Vyšetřovaných 28 kolenních kloubů je na hranici požadovaného statistického zpracování 

(většinou se vyžaduje minimálně 30 položek), je to však naprosto pochopitelné, protože klinických 

případů je tolik, kolik jich prošlo definovaným problémem. Takže považuji počet zkoumaných 

kolenních kloubů za dostatečný.  

Ocenění si také zasluhuje radiologické vyšetření, cílená axiální projekce na femoropatelární 

skloubení v 90° flexi, která nepatří k rutinně používanému rentgenovému vyšetření a velice dobře toto 

vyšetření doplnilo klinické vyšetření. Také dobře zaznamenává anatomickou příčinu potíží.   

Z celé práce vyplývá prokazatelná souvislost mezi klinickými projevy, morfologickými a 

funkčními  změnami femoropatelárního extenčního aparátu a reologickou odezvou sytému kolenního 

kloubu naměřenou při pasivní flexi kolenního kloubu.  

Standardizovaný dotazník – škála dle Lysholma, se rovněž ukázala jako velice dobře a velice vhodně 

vybraná. 

Zajímavé jsou závěry, že korelace klinických dat a bioreometrického měření, které vyhodnocuje 

funkci kolenního kloubu při flexi a extenzi, je podstatně vyšší než korelace klinických dat a 

radiologického vyšetření. 

Stanovený cíl i dílčí cíle byly maximálně naplněny. 

Rozsah práce je naprosto přiměřený a dostatečný, v odpovídající, spíše výborné kvalitě.  

Statistické zpracování je výborné. 

 

Práce je přehledně uspořádána, má všechny náležitosti, které má mít. Jen malá drobnost, ke 

které molo dojít během korekce práce je, že lehce nesouhlasí číslování stran s obsahem, až na konci 

práce. Př. – „Výsledky bioreometrického měření“ – Obsah- str. 99, na skutečné stránce je „Souhrnná 

interpretace výsledků“. Toto však není vůbec v rámci práce důležité. 

Texty, tabulky, všechny přílohy jsou udělány velice pečlivě.  

Jazyková úprava je velice dobrá. Počet citací je dostatečný. 

 

Práce je přínosem a ukazuje cestu, jakým směrem se odborně vědecká oblast oboru Rehabilitace 

a Fyzikální medicíny má ubírat.  



 

Jednoznačně doporučuji disertační práci MUDr. Říhy k přijetí. Práce splňuje všechny 

požadované parametry. 

 

Otázka:  

1. Dle údajů byla do klinického vyšetření zařazena palpace měkkých tkání, včetně kůže, podkoží a 

fascií. Jaký názor má autor na vliv těchto tkání v oblasti kolenního kloubu, včetně 

femoropatelárního extenčního aparátu. 

2. Autor velice dobře vybral dotazník Lysholmovy škály Jistě prostudoval i řadu jiných dotazníků, 

určených pro postižení kolenního kloubu. Může autor vyjmenovat některé jiné dotazníky a 

stručně porovnat jejich výhody a nevýhody?  
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