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OPONENTSKÝ POSUDEK NA DISERTAČNÍ PRÁCI  

 

PANA ING. DAVIDA KRPÁLKA 

 

 

BIOMECHANICKÁ STUDIE RUKY 

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

se biomechanickou problematikou zápěstí člověka, konkrétně deformačně napěťovými stavy soustavy 

„zápěstí“ v jejím fyziologickém a ve stavu po aplikaci totální náhrady RE-MOTIONTM Total Wriste. 

Informace   

  

Oponentský posudek je vypracován v souladu s pokyny odd. vědy a výzkumu FSI VUT v Brně, 

které doporučují hodnocení práce podle dále uvedených kritérií. 

 Aktuálnost disertační práce  

 Aktuálnost řešené problematiky je prokazatelná z těchto hledisek: 

  Ve vztahu k objektu, k němuž se vztahují výsledky disertační práce. Tímto objektem jsou je-

dinci s patologickými stavy jejich zápěstí, jejichž řešení vyžaduje aplikaci totální zápěstní endopro-

tézy. Veškeré poznatky, které vedou ke zlepšení jejich zdravotního vztahu jsou trvale aktuální 

a potřebné.  

  Ve vztahu k poznatkům vědního oboru do něhož řešená problematika patří. Tímto oborem je 

nejen biomechanika člověka ale i klinická ortopedická praxe. Doplňování databáze znalostí o bio-

mechanice zápěstí (ve fyziologickém stavu i po aplikaci endoprotézy) patří k základním požadav-

kům znalostního bioinženýrství. 

 Posouzení splnění stanoveného cíle  

Cíl disertační práce ve smyslu vyřešení problému (Biomechanická studie zápěstí ............) byl tvůr-

čím přístupem splněn. Kreativita řešitele spočívala v tom, že řešení problému bylo realizováno 

v systémovém pojetí a na přiměřené úrovni podrobnosti.  

 Postup řešení problému  

Přístup disertanta k řešení formulovaného problému je plně v souladu s požadavky, které jsou na 

disertační práce kladeny na ÚMTMB FSI VUT v Brně a které jsou v souladu s objektivními poža-

davky na disertační práce. Postup řešení problému vykazuje prvky systémového pojetí. 

Splnění uvedeného spočívá v následujících skutečnostech:  

 Je formulována problémová situace.  

 Z ní je naformulován problém (viz připomínky).  

 Jsou formulovány cíle řešení (viz připomínky). 

 Jsou provedeny rešeršní studie Je provedena. 

 Je provedena analýza předmětu zájmu disertační práce, tedy zápěstí a TEP. 

 Je proveden výběr metody řešení (viz připomínky). 

 Je realizován výpočtový model pro řešení problému a jeho dílčí výpočtové modely (viz připo-

 mínky). Výpočtový model je správně rozdělen na dva výpočtové modely: pro D-N stavy zá-

 pěstí a D-N stavy zápěstí se zabudovanou TEP: 

 Práce obsahuje prezentaci výsledků a jejich. 

 závěr práce obsahuje doporučení pro další výzkum. 

Souhrnně lze konstatovat, že postup řešení problému byl zvolen správně a vykazuje prvky systé-

mového přístupu. Tuto skutečnost je nutno vyzvednout, protože nebývá charakteristická pro sou-

časné disertační práce. 
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 Výsledky disertace a přínos doktoranda 

Výsledky disertace jsou uvedeny ve stati „Závěr“. Je zde provedena analýza přetvoření a napětí 

v jednotlivých prvcích soustavy“zápěstí“ ve fyziologickém stavu a v případě se zabudovanou en-

doprotézou, jak pro prvky zápěstí, tak i pro prvky endoprotézy. Existující hodnoty přetvoření a na-

pětí v prvcích zápěstí a endoprotézy jsou konfrontovány s jejich mezním hodnotami.  

Přínos doktoranda do objektivního poznání spočívá v tom, že přinesl nové poznatky o chování zá-

pěstí v zatíženém fyziologickém stavu a v případě aplikace  endoprotézy. K tomu bylo potřebné 

realizovat velké množství výpočtů chování složité a rozsáhlé soustavy jako je zápěstí, a to struk-

turně (mnoho prvků a vazeb) i aktivačně (mnoho různých zatížení). Tato skutečnost dává disertač-

ní práci punc novosti, takže ji lze považovat za práci vědeckou a tedy disertabilní. 

 Význam pro rozvoj vědního oboru a pro praxi 

 Doktorand přispěl ke zvýšení poznatků v oblasti deformačně-napěťových stavů zatíženého zá-

pěstí ve fyziologickém a zápěstí se zabudovanou endoprotézou s využitím výpočtového mode-

lování založeného na variačním přístupu.v oblasti chování zápěstí s aplikovanou endoprotézou. 

 Práce přinesla nové poznatky pro klinickou ortopedickou praxi  

 Doktorand přispěl k propojení klinické biomechaniky s klinickou ortopedickou praxí. 

 Formální úprava disertační práce 

Disertační práce má velmi dobrou formální úroveň, jak z hlediska typografického tak i grafického. 

Je poměrně obsáhlá, její rozsah je však úměrný množství realizovaných činností, provedených ana-

lýz a dosažených výsledků.  

Práce je napsána spisovnou češtinou bez běžných i odborných vágních pojmů.   

 Seznam použité literatury je velmi bohatý, obsahuje 222položek. 

 Ph.D. Thesis jsou vypracovány v souladu s požadavky směrnice rektora na jejich zveřejnění. 

Obsahují všechny požadované položky. 

 

Připomínky k disertační práci 

1) Název práce se mi zdá příliš obecný.  

 R: Z hlediska konkrétního zaměření práce by byl výstižnější název: „Biomechanické studie zápěs-

tí“, resp. „Biomechanické studie ruky se zaměřením na zápěstí“.   

2) Str. 27:  Věta: „Provedení biomechanické studie a deformačně-napěťové analýzy zápěstí)  

.......“ není pojmově správná. Domnívám se, že deformačně-napěťové analýza je součástí biome-

chanické studie. 

3) Str. 27:  Cíle řešení jsou formulovány stejně jako formulace problému. V „cílích“ by mělo být 

stručně a konkrétně rozepsáno, co je nutné realizovat, aby byl vyřešen problém, v tomto případě  

provedení biomechanické studie zápěstí. 

4) V rešeršních studiích chybí nezastupitelné konstatování, zda problém formulovaný v disertační 

práci byl již řešen a když ano, tak na jaké úrovni podrobnosti.  

5) Str. 33:  Problematika systému podstatných veličin. 

 Tento systém neobsahuje všechny podstatné prvky, jak to vyžaduje systémová metodologie  

(chybí geometrie a topologie prvků zápěstí i TEP, , vazby mezi prvky zápěstí ve fyziologickém 

stavu, totéž při zabudované endoprotéze, vlastnosti a chování materiálů fyziologických prvků zá-

pěstí a prvků endoprotézy atd. Tedy všeho, co je potřebné pro tvorbu dílčích výpočtových modelů. 

6) Str. 33:  Jednotlivým podstatným veličinám nejsou přiřazeny charakteristiky podle atributů 

systémového přístupu: a) zdůvodněná podstatnost, b) zda se jedná o veličinu statickou nebo dyna-

mickou, c) deterministickou nebo stochastickou. Na těchto skutečnostech totiž záleží zdůvodněný 

výběr vhodné metody řešení problému a zdůvodnění věrohodnosti výsledků řešení problému.  

7) Str. 67:  Výpočtový model se neskládá jen z dílčího výpočtového modelu geometrie, materiálu, 

vazeb a zatížení. Jsou to modely topologie, procesů, stavů, chování a projevů analyzované sousta-
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vy. Modely procesů, chování a projevů souvisejí s vlastnostmi prvků systému podstatných veličin 

(dynamičnost, stochastičnost apod.). 

8) Str. 80:   Citace: „Model zápěstí ve fyziologickém stavu,     byl diskretizován sítí elementů....“. 

Připomínka: Pojem „model zápěstí“ je systémově nesprávný. Jaký: experimentální, výpočtový, 

grafický? Zde je to výpočtový model ve smyslu jeho definice (viz příslušná literatura). Je složen 

z dílčích výpočtových modelů. Jedním z nich je dílčí výpočtový model geometrie, který se v přípa-

dě použití MKP vytváří diskretizací příslušné oblasti. 

 Někomu se může zdát, že je to slovíčkaření, protože „si rozumíme“, i když je to napsáno jinak. 

Sice si rozumíme, ale interpretace uvedená v disertační práci svědčí o nepochopení některých pod-

stat modelování.  

 

Dotazy  na disertanta ve vztahu  k disertační práci 

1) Jakým způsobem by jste ověřil věrohodnost výsledků modelování deformačně- napěťových stavů 

v prvcích soustavy „zápěstí“  v jeho fyziologické stavu a ve stavu se zabudovanou endoprotézou? 

 

2) Jak by byly ovlivněny deformačně-napěťové stavy a mezní stavy soustavy „zápěstí“ v jeho fyzio-

logické stavu a ve stavu se zabudovanou endoprotézou, kdyby se uvažovala časová proměnnost ve-

ličin v systému podstatných veličin? 

 

3) Jak by jste přistupoval k řešení zde řešeného problému při uvažování stochastičnosti veličin v sys-

tému podstatných veličin? 

 

Souhrnné hodnocení D-práce. 

Disertační práce vykazuje prvky novosti  na globální úrovni, což je nutná podmínka vědeckosti. Jsou 

splněny i další charakteristiky vědeckosti, a to reprodukovatelnost a použití systémové vědecké meto-

dologie. Disertační práce je tedy je tedy disertabilní. 

Algoritmus realizace disertační práce je realizován v systémovém pojetí, a stejně tak v zásadních 

aspektech i jeho prvky, což vysoce oceňuji. Lze konstatovat, že disertant v podstatných rysech pocho-

pil podstatu modelování.   

Odborný text vykazuje určitý stupeň stylistické a terminologické systémové nevyzrálosti, což je pro 

vědecké prvotiny příznačné. Je lepší systémová nevyzrálost, než ignorance systémového pojetí diser-

tační práce, což se v dnešní době také vyskytuje.  

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

V případě úspěšné obhajoby disertační práce doporučuji udělení titulu Ph.D. 

 

 

Brno 1. prosince 2016.          

 

 

            Prof. Ing. Přemysl Janíček,  DrSc. FEng. 


