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1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti X

* vstupní údaje a jejich zpracování X

* použité metody X

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 

tématu X

logická stavba práce X

práce s literaturou včetně citací X

adekvátnost použitých metod X

úprava práce (text, grafy, tabulky) X

stylistická úroveň X

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Kapitola věnující se mechanickým vlastnostem biologických tkání obsahuje řadu nejasností a nepřesností způsobených 

pravděpodobně nesprávným překladem. 

Z toho plynou dva dotazy:

I. Co je míněno plastickou deformační fází (str. 34 dole), vzhledem k tomu, že biologické tkáně jsou označovány za 

viskoelastické (uvedeno na téže straně nahoře)?

II. Prosím o doplnění obrázku pro vysvětlení popisovaného komorového systému obratle na str. 36 nahoře.

Kapitola 4 Výsledky a diskuse je zaměřena na rozbor odborných textů, které se zabývají klíčovou tematikou poranění 

krční páteře při dopravních nehodách. Celkově se problematika redukuje na situace osoby sedící v automobilu při 

srážce vozidla s překážkou. Diskutována je jak problematika četnosti takových poranění, tak jejich zdravotní důsledky. 

Samostatná kapitola je věnována mechanismu wiplash poranění. Zajímavým tématem je i popis některých 

bezpečnostních systémů, které mají důsledky takové dopravní nehody na daný region co nejvíce eliminovat.

Významným nedostatkem této části práce je především její uspořádání, které by mohlo při lepším tematickém 

seskupení citovaných textů, lépe vyjadřovat zjištěná fakta. 

Na str. 42 nahoře je uvedena, ale ne citována, studie zabývající se aktivační opěrkou. Vhodné by bylo citovat i uvedený 

obr. 8 a také obr. 9.

III. Poslední dotaz, spíše požadavek o doplnění alespoň jedné studie o účincích airbagu vzhledem k tomu, jak je na 

str.46 napsáno „funkční airbag ve velké míře zabrání pohybu hlavy směrem dopředu“.

Student při řešení této práce prostudoval celou řadu odborných textů. Přestože shledávám v práci výše zmíněné 

nedostatky, obsahuje práce zajímavé informace a splňuje vytyčený cíl. Doporučuji doplnit citace obrázků.  V případě 

prokázání přehledu v řešené problematice v průběhu obhajoby práci hodnotím pozitivně. 
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