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Cílem předložené bakalářské práce Martina Horního bylo zpracovat rešerši na téma 
biomechanika kapalin, s tím že pozornost měla být věnována zejména popisu proudění tělních 
tekutin. V první části se student věnuje anatomii krevního a mízního oběhu, ve dalších potom 
jejich fyziologii a hydrodynamice. Stěžejní částí práce je kapitola o biomechanice krevního 
oběhu a mízní soustavy, ve které se věnuje zejména silám ovlivňujícím srdeční cyklus a 
mechanické vlastnosti jednotlivých funkčních typů cév. Zmiňuje zde také mechanické vlastnosti 
krve. 
Práce s literárními zdroji autora byla poměrně samostatná a pečlivá, prostudoval značné 
množství literatury, jeho práce se opírá o citace 96 autorů a internetových zdrojů. Celou práci 
sepsal přehledně, po prvních úpravách a doporučeních samostatně, správně po stránce 
formální i obsahové. Vytčený cíl byl splněn a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  
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