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OPONENTSKÝ POSUDEK NA DISERTAČNÍ PRÁCI  

 

PANA ING. PETRA VOSYNKA 

 

 

ANALÝZA ODEZVOVÝCH VELIČIN KOSTNÍ TKÁNĚ  

PŘI MECHANICKÉM ZATĚŽOVÁNÍ  

 
Předkládaná disertační práce (dále též D-práce) patří do oboru svalově-kosterní biomechaniky. Zabývá 

se zjišťováním vlivu demineralizace (zmenšování množství hydroxyapatitu) a deproteinizace (zmenšo-

vání množství kolagenu) kostní tkáně na vybrané mechanické veličiny (modul pružnosti v tahu, vlastní 

frekvence, poměrný útlum, napětí). 

 

Z hlediska systémové kategorizace typu úkolu, který má disertant splnit, jedná se o průnik úlohy  

a problému. Realizace procesů demineralizace deproteinizace kostní tkáně je úlohou, protože je známo 

jak se tento proces realizuje. Určení vlivu těchto procesů na hodnoty mechanických veličin je problé-

mem, protože je nutno realizovat činnosti tvůrčí (jakým způsobem vyhodnocovat vliv uvedených pro-

cesů, formulovat výroky a úsudky o dosažených výsledcích), činnosti hodnoticí (statistické vyhodno-

cování naměřených dat) a činnosti informační (jsou spojeny s rešeršní činností v tom smyslu, že je 

nutno posoudit, zda uvedený úkol byl či nebyl již řešen - souvisí tedy s problematikou novosti po-

znatků v disertační ). 

 

Z hlediska charakteru úlohy i problému se pro jejich řešení jako vhodné jeví použít experimentální 

přístup. To ovšem sebou nese větší časové nároky na realizaci v porovnání s výpočtovým přístupem  

a výsledky řešení s velkými nejistotami.  

 

A.  Disertační práce z hlediska její struktury vykazuje rysy systémového pojetí. Obsahuje tyto prvky: 

úvod, formulaci problémové situace, formulaci problému, formulaci cílů řešení, výčet analyzovaných 

veličin, metodu řešení v podobě realizace experimentu, závěr a literaturu. Absentuje tedy explicitní 

uvedení nezastupitelné části D-práce, kterou je rešeršní studie. Důvodem je zřejmě její nepochopení 

disertantem. Rešeršní studie musí obsahovat závěr, zda to, co se v D-práci realizuje má charakter po-

znatkové novosti. Fragmenty rešeršní studie jsou obsaženy ve stati 2 a 3, kde se pojednává o prvcích 

řešené soustavy. Takový přístup k rešerším by se v disertační práci neměl vyskytovat.  

 

B.  Dalším systémovým nedostatkem je nesoulad mezi názvem D-práce a tím, co se analyzovalo  

v experimentech. Konkrétně:  

+ Název D-práce zní: „Analýza odezvových veličin kostní tkáně při mechanickém zatěžování.“ 

+ 6. Závěr (str. 59) však pojednává se o vlivu demineralizace na hustotu BMD, modul pružnosti, 

 nárazovou práci, poměrný útlum. 

Pro objasnění: v systémovém pojetí jsou odezvové veličiny průnikem projevových a důsledkových 

veličin. Při deformačně-napěťových analýzách jsou projevovými veličinami v každém bodě tělesa  

3 deformační posuvy, z nichž se odvozuje 6 poměrných přetvoření (délkových a úhlových),  

z nichž lze stanovit 6 napětí (normálových a smykových).  

Důsledkovými veličinami jsou  např. mezní stavy těles (deformace, pevnosti, vzniku trhlin atd.). 

Žádná z uvedených veličin se však experimentálně nevyšetřovala. Striktně by se tedy dalo říct, že ná-

zev práce a její obsah jsou v nesouladu. To by však byl příliš tvrdý závěr. Na str. 12 disertant uvádí, že 

se budou analyzovat i další veličiny, konkrétně  modul pružnosti, hustota materiálu, vlastní frekvence, 

poměrný útlum, tedy strukturně-vlastnostní veličiny, což  umožňuje zjemnit předešlé konstatování. 

Takové nedostatky by se ve vědecké práci  neměly vyskytovat. 

Název D-práce tedy měl znít úplně jinak, např.  Analýza vlivu demineralizace a deproteinizace na 

některé podstatné veličiny kostní tkáně při určování D-N stavů kosti. 
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C.  V práci se vyskytují i nejasnosti v odborné terminologii:  

1) str. 1: „ ... pro predikci aktuálního nebo kumulativního mezního stavu.“  Mezní stavy se člení na 

okamžité a kumulativní. Přece i kumulativní mezní stav, jakým je např. infarkt myokardu je pro jedin-

ce aktuálním mezním stavem. 

2) str. 59, 9. řádek sh.: Průměrná hodnota redukovaných napětí je u kloubu s povrchovou náhradou 

větší a tím je větší i směrodatná odchylka.   

Dotazy:   a)   Co je to průměrná hodnota redukovaných napětí? 

        b)   Jaká je souvislost mezi průměrnou hodnotou a směrodatnou odchylkou? 

 

D.  Str. 59, 2. řádek sh.  Uvádí se zde „Řešení probíhalo nepřímo pomocí výpočtového modelování a 

experimentálního modelování“. Nevím, jaký má zde význam slovo „nepřímo“. Podle mého názoru 

výpočtové modelování na straně 18-19 není vůbec relevantní ve vztahu k D-práci. 

 

E.   Od str. 85 je uvedeno šest autorových odborných článků, což je velice chválihodné. Jsou však 

uvedeny izolovaně, bez návaznosti na vlastní D-práci. Měly by být uvedeny aspoň krátkým sdělením, 

jak souvisejí s vlastní D-prací.   
 

Souhrnné hodnocení D-práce. 

1) Nejhodnotnější částí D-práce je její experimentální část od str. 20 do str. 50. Je zpracována pře-

hledně a je v ní ukryto velké množství práce spojené s přípravou, realizací a statistickým zpracováním 

výsledků měření. Posoudit novost výsledků nemohu posoudit, protože chybí rešeršní studie. To musí 

uvést disertant při obhajobě. 

2) Práce má dobrou grafickou úroveň. 

3) Odborný  text vykazuje určitý stupeň stylistické systémové nevyzrálosti, takže některé formulace 

jsou kostrbaté. např. str.59, třetí odstavec: „Při simulace stoje na jedné dolní končetině jsou posouzeny 

předpisy pro převod materiálových charakteristik z dat počítačové  tomografie do výpočtového modelu 

a jsou ověřeny experimentem“.  

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. Disertanta žádám, aby v rámci obhajoby uvedl věcně formulo-

vané výsledky práce s tím, že uvede nově získané poznatky z globálního pohledu vědy. 

 
 

 

Brno 20. května 2015.          

 

                 Přemysl Janíček    


