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Autor disertační práce: Ing. Jana Hornová 
 
Název disertační práce: Clinical Biomechanics of Hip Joint 
 
Autorka si zvolila za cíl zpracovat některé aspekty biomechanického modelu lidského kyčelního 
kloubu s ohledem na zpřesnění výstupu, individualizaci modelu a následné porovnání u různě 
nastavených parametrů. 
Celá práce je sepsána v anglickém jazyce.  
 
Cíle práce jsou: 
- ověřit, jak ovlivňuje proporce RTG obrazu technologie a typ přístrojů na různých klinických 
pracovištích 
- ověřit, jak proporce RTG obrazu ovlivňuje habitus pacienta s ohledem např. na obezitu 
- zmapovat vliv reakčních sil svalů oblasti kyčelního kloubu při jejich individualizaci 
- následně definovat kontaktní tlak, který je v kloubu vyvíjen 
 
Na prvních 6 stránkách autorka shrnula současné názory a stav poznání. 
Následně si jasně vytyčila Cíle. 
V další části pak definuje metodiku, kterou užila pro změření stanovených Cílů. V 17 stranách 
dokumentuje dosažné výsledky. Problematiku pak podrobuje Diskuzi. A následně shrnuje 
dosažené poznatky. 
V tomto Závěru autorka konstatuje, že splnila cíle a potvrdila vyslovené hypotézy. 
Jako přínos uvádí zpřesnění možností teoretického modelování biomechaniky kyčelního kloubu. 

----- 
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Práce je sepsána systematicky, přehledně. Má nepochybně vysokou vědeckou kvalitu. 
Problematika je studována na vysoké odborné úrovni, která  je i garantovaná pracovištěm, ze 
kterého vychází. A plně odpovídá obhajobě titulu, o který se uchází. 
 
Jasné chyby jsem v rozsahu času 5 hodin stanoveného Smlouvou nenalezl- nejsem ale například 
jazykový znalec angličtiny, toto mi nepřísluší.  
 
Hlavním nedostatkem, který musím objektivně konstatovat je, že celou prací se promítá 
skutečnost malé spolupráce a konzultace problémů s klinickými ortopédy, kteří se problematikou 
kyčelního kloubu v praxi zabývají každý den.   
Já jako ortopedický chirurg jsem nalezl jen málo  konkrétního přínosu pro klinickou praxi. 
To je i současně limitujícím momentem mého posudku. Práce sice uvádí snahu o propojení 
teoretického tématu s aplikovanými výstupy. Nicméně tato snaha, z pohledu ryzího ortopéda 
s anamnézou chirurgicko-anatomické praxe, byla naplněna jen mírně. 

----- 
Konkrétní připomínky oponenta 

Jazykové: 
- nemám podstatné připomínky, technická anglická terminologie je mimo můj obor   
 
Faktické: 
Jak již bylo uvedeno: celá práce se týká biomechaniky kyčelního kloubu- škoda, že pro klinickou 
praxi zde není více poselství 
 
Podněty a dotazy: 
Rozhodně doufám, že tato práce odstartuje ještě těsnější spolupráci mezi špičkovým pracovištěm 
autora a klinickými ortopedickými pracovišti. V každodenní komunikaci mezi týmy vidím obrovský 
potenciál multidisciplinární spolupráce.  

----- 
Požadovaná kritéria hodnocení dle Zadání: 
Autorka plně dokázala odpovědět svým experimentem na vytyčené cíle. 
Rozbor současného stavu problému je na nejvyšší úrovni. 
Práce má jednoznačný přínos pro teoretické biomechanické studie kyčelního kloubu. Možnosti 
klinické aplikace doporučuji rozvést v průběhu obhajoby.  
Vhodnost použitých metod řešení nemohu spolehlivě posuzovat, vzhledem k mému ryze 
klinickému zaměření. 
Doktorand prokázal rozhled a znalosti svého oboru. 
Práce má perfektní formální i technickou úroveň. 

----- 
 
Závěry posudku: 

Ing. Jana Hornová v předložené práci „Clinical Biomechanics of Hip Joint“ prokázala, že se 

v průběhu vědecké přípravy dokonale obeznámila se zpracováním vědecké literatury a faktů. 

Prokázala rovněž, že je schopna orientace v problému, ve vypracování metodiky a vyhodnocení 

získaných dat. Zpracování dat má vysokou úroveň, je přehledné a bohatě dokumentované. 
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Předložená práce má zřetelné teoretické výstupy. Srozumitelnější reprodukce některých 

pasáží pro odborníky z klinické praxe by byla velice přínosná. 

Předloženou disertační práci zcela jednoznačně doporučuji k obhajobě a v případě 

úspěšné obhajoby doporučuji udělit Ing. Janě Hornové akademický titul Doktor ve zkratce Ph.D. 

dle platného Zákona o vysokých školách.  

 

 
 
 

      Prof. MUDr. David Pokorný, CSc. 

 
 
 
 
Dotazy pro akt Obhajoby: 
 
Mým jediným, ale nelehkým dotazem, který pokládám:  
Jasně a stručně definovat výstupy teoretické práce pro technicky zcela nevzdělaného lékaře 
(anatoma, chirurga, ortopéda, rentgenologa), s výjimkou prvního experimentu (vliv rtg 
zobrazení a habitu pacienta - zde je přínos jasný a zřejmý). Záměrně dotaz pokládám již 
v rámci Posudku, neboť kandidátka na zisk titulu musí mít čas na přípravu a formulaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


