
 1 

OPONENTSKÝ POSUDEK NA DISERTAČNÍ PRÁCI  

 

MECHANICKÁ STUDIE INTERAKCE PÁTEŘNÍHO  

SEGMENTU S PODDAJNÝM FIXÁTOREM 

 
Ing. Filip Manek 

 
Posudek začínám netradičně v tom smyslu, že hned v úvodu konstatuji, že předkládaná práce 

z hlediska obsahu, zpracování i rozsahu splňuje všechny požadavky kladené na disertační práci. Činím 

tak proto, aby byl zřejmé, v jakém duchu bude hodnocení prováděno. Podsudek bude vypracován ze tří 

pohledů: 

+ podle směrnic oddělení vědy FSI VUT v Brně, 

+ hodnocení práce recenzentem, 

+ posouzení, zda disertační práce splňuje požadavky na práci vědeckou. 

 

A. Hodnocení disertační práce podle směrnic oddělení vědy FSI VUT v Brně  

 Aktuálnost problematiky: 

Řešená problematika je vysoce aktuální, protože se zabývá problematikou, která výrazně ovliv-

ňuje komfort žití člověka při poranění páteře.  

 Splnění cíle práce: 

Disertace splnila vytýčený cíl. 

 Postup řešení problému:  

Disertační práce byla zpracována systémovou metodologií, která  je respektována z hlediska struk-

tury práce i jejího obsahu. 

 Výsledky disertace s uvedením přínosu disertanta:  

Přínosem doktoranda je, že systémovým přístupem získal nové poznatky o vlivu poddajného pá-

teřního fixátoru a porovnal je výsledky tuhého páteřního fixátoru a případu páteře bez fixátoru.  

Tuto skutečnost lze považovat za zásadní novost v poznání.  

 Význam práce pro praxi a rozvoj vědního oboru: 

Skutečnost uvedenou v předchozím bodě lze považovat za přínos ortopedické praxi v oblasti páteř-

ní problematiky a vědnímu oboru klinické biomechaniky. 

 Formální a jazyková úroveň práce: 

 Práce má velmi dobrou formální i jazykovou úroveň. 

 Stanovisko k disertační práci: 

 Doporučuji práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě doporučuji udělení titulu Ph.D. 

 

B. Hodnocení práce recenzentem 

Písemná práce je zpracována v duchu systémové přístupu, který jak to dokumentuje další výčet sku-

tečností: 

 Doktorand systémově správně rozlišuje a formuluje problémovou situaci a problém a stanovuje 

cíle řešení. 

 V úvodu práce, v přiměřeném rozsahu je provedena analýza objekt zájmu práce, kterým je in-

terakce páteřního segmentu s poddajným fixátorem.  

 Další část práce obsahuje rešeršní studie, které jsou realizovány ze tří hledisek.  

 Nosnou části disertační práce je tvorba výpočtového modelu, k níž přistupuje systémově.  

 Předkládaná práce obsahuje prezentaci a výsledky výpočtového modelování deformačně-

napěťových stavů prvků soustava „páteřní segment - fixátor“ pro namáhání tlakem a ohybem a je-

jich průniku, pro tuhý a poddajný fixátor.  
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 Seznam použité literatury obsahuje 117 položek. Je autorem a spoluatorem tří příspěvků na konfe-

rencích a prvním autorem v článku v recenzovaném časopise (Applied Mechanics and Materials 

Journal) v roce 2012. Tím doktorand splnil nutnou podmínku pro obhajobu disertační práce. 

 

C. Hodnocení „vědeckosti“ disertační práce 

Oponent je autorem atributů, jejichž splnění dává výzkumné práci „punc“ vědeckosti. Tyto atributy 

byly přijaty vědeckou komunitou, takže jsou aplikovatelné na posuzování vědeckosti disertačních pra-

cí.  

 Činnost disertanta realizovaná v rámci doktorandského studia byla cílevědomá a soustavná a měla 

charakter vědeckého poznávání. 

 Disertační práce přinesla nové poznatky, takže obsahuje prvek „novosti“ a tím i příspěvek 

k dosavadní úrovní znalostí. 

 Disertační práce byla vypracována vědeckou metodologií, která měla charakter metodologie sys-

témové. 

 Verifikace výsledků výpočtového modelování nebyla realizována. 

 Výpočtové modelování je popsáno na takové úrovni „podrobnosti“, že je reprodukovatelné. 

 Souhlas vědecké komunity, že práci je možno považovat za vědeckou, bude známý až po procesu 

obhajoby. 

Souhrnně lze práci považovat za vědeckou na úrovni, která se očekává od disertačních prací. 

Předkládanou disertační práci doporučuji k obhajobě.  

Na doktoranda mám tyto dotazy: 

1. Otázka: Co je ve Vašem pojetí „stav“? 

Str. 16   

Formulace problému: „Řešení deformace a napětí páteřního segmentu ve fyziologickém stavu s apli-

kovaný poddajným fixátorem. Na základě získaných výsledků provedení deformačně napěťové analý-

zy páteřního segmentu ve vybraných stavech.     

Str. 15 

Popis problémové situace:  „     ... přechod od tuhých k poddajným fixátorům. Zkráceně: Hodnoty de-

formace a silového působení u poddajného fixátoru budou asi mezi hodnotami u tuhého fixátoru a 

hodnotami fyziologického segmentu.  

Srovnávací D-N analýza páteřního segmentu v uvedených stavech  může být nástrojem pro posouzení 

fixace ...... 

2. Otázka:  Jaký je Váš názor na tyto věty? (str. 32):  „Většina uvedených prací se omezuje  na jeden 

druh zatěžování a to na axiální kompresi. Autoři z možností zatěžování využívají především silového 

přístupu, výjimečně pak deformačního.“  

3. Otázka: Co je to „komplexní zatížení fixátoru?    

4. Otázka: Potvrzují výsledky rešeršních studií, že výsledky Vaši disertaci přinášejí nové poznatky. 

Jaké? Jsou tedy vědeckým přínosem?  

5. Otázka: Jakým způsobem je možno ve Vašem případě verifikovat správnost výsledků výpočtového 

modelování? 

 

Brno 5. prosince 2014.        
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