
oponentský posudek na diseltační práci MgÍ. Ing. ondřeje Fanty

DETE KcE BloMECHANICKÉ oDEZ\ry HLA\.Y
NAEXTREMNTZATE.Z

Dokto$ká diseftační pláce pslína v českém jazyce má 90 stan včetně příloh, poúité
litelatuly a abstaktů v češtině a angličtině' cílem pláce bylo zmonitoÍovat současný stav
poznání v problematice polanění hlavy způsobenj'rni kontakbími a bezkontaktními nlírazy,
stanovit vhodné biomechanické úazatele pro detekci a analýzu vnitřní mechanické odezvy na
zríkiadě vnější mechanické ztttěže a zhodnott speciťrcké okolnosti' kteŤé mohou vý's1edná
kitéria poranění ovlir'nit, zejména pak s přihlédnutím na vlastní reakci organismu před
nárazem '

Práce se skládá ze 7 kapltolvčetně úvodu a závěru, diále obsahuje použité zdroje a
přílohy. PIáce splňuje všechy formální rysy disertační práce a má dobÍou jazykovou

i grafickou úIoveň. Narazil jsem na chyby v interpunkci a na dvě brubé chyby ve shodě
podmětu s přísudkem (str. 33, druhý odstavec a str. 37, dnrhý odstavec), ale s ohledem na
další text lze předpokládat, že se jedná o pieklepy'

Kapitolu 2 bych zďadil hned po úvodu, jinak na sebe jednotlivé kapitoly logicky
navazují. V teoretické části (kapitola 1) je provedena rozsáhlá rešerše litelatury s ohledem na
experimentální přístupy k výzkumu poranění hlalry' Z pohledu komp1exního problému zde
posfuádám hlubší rešerši zdrojů s ohledem na numerické přístupy, protože týo (ak i autor
závěIem siÍn konstatuje) jsou pmkticky jedinými možn;hni k popsání r'nitřní biomechanické
odezrry na r'rrější náraz.

Hlavním obsahem práceje popis mechanismu poranění hlaly a analýza dvou hlavních
příčin kontaktních a bezkontaktních náÍazů. Předností práce je aplikovaný výsledek
Impahor pro řízené rá4 do obtasti liclské hlaýy rcgj.sttoýaný jako Užitný u'or u Úiadu
prumyslového vlastnictví pod číslerrr 25219. s q'uŽitím tohoto zařizeÍ'i a stávajícího
exp€rimentiíního lrybavení pracoviště bylo provedeno velké množství expeÍimentu. Právě
experimentální přístup hodnotím velice kladně' plotože jen díky expelimentálním datům je

možno v}^r'íjet numerické modely aplikovatelné v oblasti biomechaniky. Experimentální
zašizeÍn byla wnžita jako celek, a byla tak ziskána komplexní množiía dat obsahující nejen
vlastÍí pasivní odezvu l avy a kku, ale i svalovou aktivitu ovlivňující reakci hlarry na náraz'

Veškerá naměřená data byla statisticky anal}zována a mohou bý i,}užita plo další
studium nebo pro validaci biorrrechanických modelů hlavy a kÍku' Právě svalová aktivita se
zde l&ázala jako důležiý paÍam€tr stanovení odezly hlavy. Bohužel komě informací
nalezených v íámci Íéšelše zde postrádám bližší stanoÝení vhodného biomechanického
ukazatele pro detekci a analýzu r''rritřní mechanické odezvy na zríkladě vnější mechaÍické
zátěže, což si dal autol ,jako jeden z cílů. Pouze na str. 14 je uvedeno' že ,je nezb),tné
testoyá í\i íyzikál|xích modelů speciJikolat jednotliýé wtitřní mechanich! odea,y la záklaclě
ýnějších mecha icach zatíže í a implefue toýat specificé choýání do símulačního softwaru
tyužbající např' metodu konečných prvků tak' aby by]o možné reago|at na změ u charakteťu



ýnějšího mechaníckého zatížení a stanoýit tak odpolídající w|itř í mecha ickou odezýu,.'

Dá1e jsou v práci zmíÍrěny mechanismy r'nitřního poranění hlaly a v závěru je uvedeno, že

,,Specifi.kace tnitřní mechanícké odezvy na základě vnějšího mechanick.ho zatížefií je ýelice

proble Mtická a zrle je nezbytné l,yužít mateuatického modeloyóní s ryužitín reálné vnější

biomechanick odeny z naseho něřeni'''

Nicméně i přes v.ýše uvederrý nedostatek lze cile práce definované v kapitole 2

poýažoýat za sp1něné' PŤáci doporučuji k obhajobě a žéldáÍÍL a!ÍoÍa, aby do prczentace

odpověděl na níže uvedené dotazy:

. Autol se často odkazuje na to' ž€ pro popis vnítřního poraÍění na zrikladě vnějšího

niíÍazu je nutno qužít simulační software' To,je samozřejmě rozsáhlé téma na

vlastrrí disertační práci, ale 'proč Ítebyla provedena alespoň hlubší rešerše

s ohledem na tuto problematiku?

. Myslíte, že existuje možnost, jak vývoňt vhodný biomechanický ukazatel pIo

detekci a reálnou anal]hu vnitiní mechanické odezl}'?

. Jaký byste tedy zvolil přísfup pro implemerrtaci získané r.rrější mechanické odezvy

do matematických modelů?

. Dle mého názoru mají výstupy široký potenciá v zríkladním i aplikovaném

r1fukumu. Jak a kde byly výstupy práce publikováný

Závěrern bych ád konstatoval' že se jedná se o velice aktuální tématiku' KoÍektní

popis mechanismu poranění krku je stáe předmětem celosvětového výzkumu a tato pláce

piispívá k iešení této pŤoblematiky. v případě úspěšné obhajoby a zodpovězení Úše
uvedených dotazů dopořučuji udělit tiful Ph.D.
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v Plzni, dne 30' května 2014 Ing' Luděk H


