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Pan Pluhař si jako cíl své BP vybral nelehký úkol prozkoumat, jak se to má s teplem a 

především s teplotou uvnitř kolenní náhrady. Po všech peripetiích, kterými jsme si prošli při 

chystání a realizaci experimentu, musím v tento moment náročnost zadání posoudit jako o dost 

vyšší, než bývá obvyklé. Potýkali jsme se především s praktickými problémy, jak vlastně teplotu 

v náhradě během zatěžování měřit. Problémy jsme nakonec vyřešili s přijetím jistých 

zjednodušení a nárůst teploty nakonec změřili - s nemalým přispěním nápadů pana Pluhaře, 

musím zdůraznit.  

Samotné absolutní číselné výsledky je třeba brát s rezervou. Už jenom srovnáním změřených 

hodnot s přesností použitých termočlánků je jasné, že výsledky je třeba brát jako orientační. 

Jsou ovšem poměrně konzistentní s výsledky v literatuře. 

Od začátku přípravy experimentů nám bylo jasné, že s použitým experimentálním zařízením 

(simulátor kolenních pohybů) můžeme víceméně spolehlivě nasimulovat mechanické podmínky 

v kolenním kloubu, ale těžko napodobíme podmínky tepelné především tedy ve smyslu 

tepelných vodivostí jednotlivých tkání, které reálně náhradu obklopují. Těžko tedy odhadnout 

odvod disipovaného tepla z místa kontaktu, kde se generuje, někam pryč. Nemůžeme tvrdit, že 

přesně víme, o kolik se zvýší teplota ve skutečné náhradě skutečného pacienta při té či oné 

činnosti. Práce ovšem přinesla poznatky, které mají velký význam pro laboratoř biotribologie. 

Nyní máme dobrou představu o tom, jakých teplot je dosahováno v dlouhodobých otěrových 

experimentech. Norma pro testování kolen předepisuje udržovat teplotu v experimentálním 

prostoru přibližně 37°C. Teď vím, že když nastavím termostat na 37°C, skutečnou teplotu mohu 

za daných podmínek očekávat cca o jeden až dva stupně vyšší. To je velice užitečný výsledek. 

Nárůst tepla se zdá být zanedbatelný, pan Pluhař však ve svém rešeršním bádání dospěl 

k závěru, že u UHMWPE se právě v oblasti mezi 30°C a 40°C výrazně mění chování tohoto 

materiálu co do rychlosti otěru a tím pádem životnosti náhrady. 

Na odevzdané práci mě může trošku mrzet, že se pan Pluhař nepokusil vyjít ze vztahů 

uvedených v rešerši a své výsledky nesrovnal např. s analytickým modelem pro ohřev dvojice 

válec-rovina při vzájemném smýkavém pohybu. Rešerše tak stojí trošku bokem od praktické 

části BP. Na druhou stranu, práce svým záběrem už tak překračuje standardní požadavky na BP. 

Sem tam je také možné narazit na nějakou nepřesnou nebo nešikovnou formulaci a závěr by 

mohl být trošku údernější – kompaktnější. Vcelku ale pan Pluhař odvedl dobrou práci, 

spolupráce s ním byla přínosná a inspirativní i pro mě. Stanovené cíle práce pan Pluhař splnil. 

Se svým hodnocením jsem někde mezi A a B, nicméně pokud pan Pluhař v pořádku obhájí svoji 

práci před komisí a zodpoví případné dotazy, přikláním se k hodnocení A, tj. výborně. 
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