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Předložená disertační práce s názvem Clinical Biomechanics of Hip Joint se věnuje analýze 

biomechaniky kyčelního kloubu, a to s využitím analytických modelů a implementaci výsledků práce 

do klinické praxe. Primárním cílem práce je stanovení rozsahu a míry ovlivnění vybraných 

biomechanických parametrů matematického modelu, který je adaptován pro individuálního pacienta. 

Úroveň rozboru současného stavu poznání dané problematiky 

Disertantka provedla na úvod své práce poměrně rozsáhlou literární rešerši, kdy její výsledky 

dokázala shrnout ve stručný přehled současného stavu poznání dané problematiky. Následně tyto 

poznatky dokázala kriticky vyhodnotit a na jejich základě si stanovit cíle práce za použití vhodných 

metod a nástrojů jejího řešení. Z množství literárních pramenů je zjevné, že téma biomechaniky 

kyčelního kloubu je stále aktuálním problémem, který má výrazný dosah do klinické praxe léčby 

onemocnění kyčelního kloubu.    

Vhodnost a způsob použitých metod řešení 

Disertantka použila pro řešení předložené disertační práce vhodné metody a nástroje. Pro analýzu 

vlivu použitého RTG přístroje, technických parametrů snímání a obezity pacienta využila Ing. 

Hornová vhodné statistické nástroje, kdy zpracovala velké množství klinických dat. Pro analýzu 

velikosti reakční síly působící v kyčelním kloubu a škálování matematického modelu využila 

vhodné optimalizační metody a inverzní dynamiky. Velikost a distribuce kontaktních tlaků mezi 

hlavicí a jamkou kyčelního kloubu disertantka určila pomocí verifikovaného analytického modelu. 

K této části práce mám výhradu ke zvolenému materiálovému modelu kloubní chrupavky. 

V modelu je uvažována jako homogenní lineárně elastický materiál, což neodpovídá reálné situaci, 

kdy chování kloubní chrupavky výrazně ovlivňuje viskozita. Existuje řada publikovaných 

matematických modelů, které její chování popisují mnohem lépe. Výsledky analýz kontaktních 

tlaků prezentované v disertační práci jsou podle mého názoru zkresleny použitím tohoto značně 

zjednodušeného materiálového modelu. Ing. Hornová se v diskusi této oblasti věnovala, avšak 

pouze v rovině konstatování výše uvedeného zjednodušení bez návrhu nebo hodnocení možného 

vylepšení modelu. 

Dosažení cílů disertační práce 

Ing. Hornová naplnila cíle své disertační práce v plném rozsahu, kdy podrobně analyzovala míru a 

rozsah ovlivnění vybraných biomechanických parametrů matematického modelu kyčelního 

kloubu, který byl adaptován pro individuálního pacienta. Rozměry odečtené z nativních RTG 

snímků jsou výrazným způsobem ovlivněny primárně typem použitého RTG přístroje, technickými 

parametry snímání a obezitou pacienta.  

  



Teoretický a praktický přínos disertační práce 

Výsledky a závěry předložené disertační práce přinesly celou řadu teoretických poznatků, které 

mají výrazný přesah do klinické praxe. Jako největší přínos považuji vytvoření analytického modelu 

kyčelního kloubu, který je dostatečně robustní, a přesto přiměřeně zjednodušený na to, aby jej 

bylo možné využít pro hodnocení zatížení kyčelních kloubů v reálné klinické praxi. Další přínos 

spatřuji v identifikaci parametrů, které jsou výrazným způsobem ovlivněny primárně typem 

použitého RTG přístroje, technickými parametry snímání a obezitou při vyšetření pacienta 

s onemocněním kyčelních kloubů. O relevanci prezentovaných výsledků disertační práce Ing. 

Hornové svědčí i jejich úspěšné publikování v několika odborných časopisech. 

Formální úroveň práce 

Disertační práce je psána v anglickém jazyce, kdy jazyková a stylistická úroveň práce je velmi 

vysoká. Vlastní práce je členěna do sedmi kapitol a její rozsah je celkem 99 stran textu a obsahuje 

16 stran příloh. Předložená práce je sice útlá, avšak její obsah je koncentrovaný do logicky 

členěného textu, který je přehledný a obsahující pouze relevantní informace. Grafická úroveň 

obrázků a grafů v předložené práci je velmi vysoká a přispívá ke kvalitě celé práce.  

 

Předloženou práci považuji za velmi kvalitní s přínosem do klinické praxe, a i přes výše uvedené 

výhrady, které ovšem nesnižují kvalitu předložené disertační práce ji  

doporučuji k obhajobě 

 

V Praze 3. ledna 2018 

 

…………………………………………………………. 

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. 

 

Položené otázky 

1. Prosím o diskusi nad vlivem Vámi použitého materiálového modelu kloubní chrupavky 

v analytickém modelu pro určení velikosti kontaktních tlaků v kyčelním kloubu na relevanci 

v práci prezentovaných výsledků.  

2. Lze použít Váš analytický model kyčelního kloubu  i při simulaci chůze jako dynamického 

v čase proměnného pohybu? Pokud ne, jak moc by bylo náročné takový model navrhnout? 

 

 


