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Věc: Posudek práce doktoranda Ing. Petra Vosynka na téma

Analýza odezvových veličin kostní tkáně při mechanickém zatěžování

Téma práce Mechanika kostní tkáně, i když se studuje již dlouhou dobu, není do dnešních dob
dostatečně objasněna. Proto je téma práce doktoranda, která se věnuje experimentálnímu
určování vlivu složek kosti na její mechanickou odezvu, pořád aktuální. Navzdory převa-
žujícím výpočetním studiím v biomechanice, které můžeme pozorovat v poslední době, je
experimentální biomechanika tuhé fáze lidského skeletu nenahraditelnou součástí biome-
chanických studií.

Rozsah řešení Autor práce na začátku práce jasně definoval studovaný problém. Zajímavá je
zejména tabulka 1, která ukazuje na dobrý přehled doktoranda ve studované problematice.
Pozitivně hodnotím zejména rozsah prací, kde doktorand řešil problematiku od samotného
experimentů, ověření metody, experimentálního testování až po výpočetní analýzu. Z práce
je vidět velký rozsah problému, které řešil doktorand v průběhu svého studia. Na druhou
stranu je tento velký rozsah spojen s určitou inkonzistencí celé práce, která v některých
místech připomíná soubor jednotlivých studií než ucelenou studii. Z práce je zjevné, že se
při studiu dané problematiky nespoléhá na již existující metody, ale je schopný navrhnout,
vyvinout a otestovat také nové metody. Jako příklad mohu uvést studii vlivu měkkých
tkání. V práci je vidět také kritický přístup k řešení, kde se autor zabývá opakovatelností
měření a některá měření právě z daného důvodu nepublikuje. Práce má kromě vědeckého
přínosu při kvantifikaci vlivu jednotlivých složek tkáně na její mechanické vlastnosti také
nesporný praktický přínos v implantologii a její výsledky je možné využít v dalších biome-
chanických studiích.

Originalita práce a vlastní přínos Přínos práce doktoranda je nesporný. Doktorand navrhl
experimentální uspořádání, provedl experiment a analyzoval výsledky. Většina experimen-
tálních testů kosti využívá statické nebo kvázi-statické zatěžování. Hlavní přínos práce
doktoranda vidím zejména v dynamickém zatěžování a i když tato problematika není jed-
noduchá, přistoupil k řešení s velkou invencí.

Styl a formální úprava Bohužel dobrou odbornou úroveň práce poněkud snižuje její zpraco-
vání. Jednotlivé kapitoly na sebe přímo nenavazují a čtenář má problém se v práci oriento-
vat. Některé části výzkumu popisuje doktorand jenom stručně a odkazuje se na přiložené
články. Jako poměrně závažný nedostatek vidím chybějící diskusi k výsledkům, která se
bohužel nevyskytuje ani v jednotlivých článcích.

Vlastní publikace Doktorand publikoval výsledky své práce zejména ve sbornících v konferen-
cích. Nicméně obsah práce je zárukou toho, že mnohé z výsledků budou ještě publikovány
v impaktovaných časopisech.



Mé připomínky nesnižují jednoznačnou originalitu práce a práce představuje přínos k rozvoji
biomechaniky kostí. Proto doporučuji práci k obhajobě a doporučuji udělení akademického
titulu Ph.D.

Na doktoranda mám následující dotazy:

1. Jakým způsobem jste ověřil metodu měření vlastních frekvencí?

2. Byla v MKP výpočtech provedena citlivostní analýza?

3. Můžete stručně porovnat Vaše výsledky z kapitoly 5 s dosavadním stavem znalostí?

4. Jaká je souvislost mezi prezentovaným článkem 8.3 a celkovým obsahem práce?
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