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1. Úvod 

Předložená doktorská disertační práce se zabývá problematikou léčby onemocnění 

páteře a to zejména fixací páteřního segmentu. Téma je vysoce aktuální a společensky 

významné, protože bolesti páteře jsou dnes jednou z nejčastěji citovaných tzv. civilizačních 

chorob. V určitých oblastech navazuje na vědecké práce a zkušenosti školicího pracoviště. 

Považuji tuto skutečnost za vysoce pozitivní.  

V úvodní části autor přehledně popisuje současnou úroveň vědeckého poznání, 

definuje problémovou situaci a formuluje cíle práce. Příkladně je zpracována kapitola 

„Rešeršní studie“, v níž autor komentuje a hodnotí 34 literárních odkazů. Autor důkladně 

prostudoval tyto literární prameny a odvodil z nich řadu důležitých závěrů pro svou práci. 

Doplnění jednotlivých rešerší obrázky je názorné a přispívá k pochopení podstaty problémů. 

Vyvozené závěry z rešeršní studie správně determinují obsah disertační práce. 

2. Nezbytné přípravné kapitoly 

Za úvodními pasážemi následují přehledně zpracované přípravné kapitoly zabývající 

se anatomií páteře, materiálovými vlastnostmi prvků páteře, charakterem zatížení a 

pohyblivostí páteře, patologickými změnami páteřního segmentu, vysvětlením pojmu 

stabilizace páteře a konečně podrobným popisem tří vybraných typů poddajných fixátorů 

s názvem kapitoly „Transpedikulární poddajný fixátor“. Autor zde prokázal velmi dobrý 

přehled problematiky v potřebné šíři a hloubce. Text je plynulý, všechny kapitoly na sebe 

logicky navazují. Jak je vidět z odkazů, opíral se o velké množství literárních pramenů, které 

dokázal elegantně skloubit v působivý celek.  
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3. Hodnocení stěžejních částí doktorské práce 

Původní autorovy výsledky jsou uvedeny na 50 stranách v kapitolách 12 Tvorba 

modelu, 13 Prezentace a analýza výsledků a 14 Závěr. Metodikou řešení této vědecké studie 

bylo výpočtové modelování a vlastním nástrojem pak metoda konečných prvků.  

Výpočtové modely byly vytvořeny ihned jako prostorové z důvodu tvarové pestrosti 

těchto struktur a nedostatku výrazné symetrie. Byly využity CT snímky, importovány do 

programu STL Model Creator a vytvořen soubor popisující povrch obratlů. V programu Solid 

Works byl vytvořen objem. Elegantním způsobem pak byla vytvořena geometrie 

meziobratlového disku a kloubních chrupavek. Model byl doplněn o poddajný fixátor, se 

správným důrazem na přesné modelování kontaktu závitu transpedikulárních šroubů s kostní 

tkání. Tato sestava byla exportována do SW Ansys Workbench. Materiálové charakteristiky 

částí obratlového segmentu byly převzaty z literatury, což je podrobně v práci popsáno. Je 

zajímavé, že pro každou součást systému jde o jiný podklad. Materiálové vlastnosti 

distančního válečku a tkalounu byly ověřeny experimentálně v laboratoři školicího pracoviště, 

což je přínosem práce. Diskretizace byla provedena správně s výrazným zjemněním 

konečnoprvkové sítě v oblasti kontaktů. Nastavení kontaktů všech kontaktních dvojic je 

přehledně uvedeno na straně 84. Okrajovým podmínkám úlohy je věnována celá podkapitola 

a lze s nimi souhlasit.  

Výsledky simulací, jejich hodnocení a analýza jsou provedeny s vysokou znalostí 

oboru, jednoznačně prokázaly schopnost samostatné vědecké práce a získání zcela původních 

výsledků.  

 Závěry jsou prezentovány přesvědčivě a věrohodně. Autor správně analyzuje faktory, 

které mohou významně ovlivnit výsledky numerických výpočtů, zvláště pak předpětí 

tkalounu.  

3. Dotazy a připomínky 

3.1 Připomínky 

 V práci jsem nalezl minimum překlepů např.: 

 Str. 753 meziobratlový… 

 Str. 77 v obr. 12.1.4.2 chybí části slov v pravém textu v obrázku 

 Str. 876 Mechanostatický … 
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 V Tab. 12.6.1 a Tab. 12.6.2 na str. 87 mají být zřejmě u kombinací zatížení stejné 

hodnoty ? 

 Nejsem si jistý tvarem slova „tkalon“ v českém jazyce. Více by se mi zamlouval tvar 

„tkaloun“, ale je pravdou, že ve stručných pravidlech českého jazyka jsem ani jeden 

výraz nenašel. V lékařské praxi se skutečně užívá výraz tkalon? 

3.2. Dotazy 

• Jakým způsobem bylo výpočtově zajištěno předpětí tkalounu? 

• Bylo počítáno s předpětím soustavy, které by simulovalo vlastní tíhu člověka? 

• U popisu počítačového modelu chybí údaj o celkovém počtu prvků a hlavně počtu 

stupňů volnosti soustavy. Prosím uveďte. 

• Prosím o vysvětlení kladných hodnot posunutí u disku fyziologického segmentu. 

Pokud není zavedeno počáteční zatížení (předpětí) od tíhy osoby, nemělo by 

k němu dojít. Pak je to způsobeno nepřípustným tahem v kontaktu zavedením 

charakteru „bonded“? Nemělo by se zde uvažovat s kontaktem charakteru „třecí 

kontakt“, který umožňuje vznik mezery? 

4. Zhodnocení tezí 

 Předložené teze splňují základní požadavky pro jejich vytištění podle směrnic rektora 

VUT v Brně po obsahové stránce. Graficky nejsou odděleny jednotlivé kapitoly, což působí 

nevzhledně. Předpokládám, že před tiskem budou teze formálně upraveny. 

5. Závěr 

Na základě prostudování předložené disertační práce konstatuji, že splnila 

vyčerpávajícím způsobem stanovené cíle. Autor prokázal schopnost samostatné vědecké 

práce a přináší nové poznatky. Práce je zpracována na výborné grafické úrovni. Je výsledkem 

velkého množství provedených numerických simulací. Vyhodnocení a vyvozené závěry 

prokazují, že autor se výborně orientuje v oboru Inženýrské mechaniky. 

 Na základě vysoké úrovně předložené disertační práce a získání nových 

vědeckých poznatků, doporučuji práci předložit k obhajobě a po jejím obhájení udělit 

akademický titul Ph.D. 

Ostrava 30. listopadu 2014 

 


