
Oponentský posudek diplomové práce Ondřeje Fanty Biomechanická 
odpověď na impaktní zátěž crania

Předložená diplomová práce obsahuje 69 stran textu včetně 19 obrázků, 31 grafů a 11 tabulek, 
které jsou přehledně zpracovány, očíslovány i umístěny v textu.

Zvolené téma práce, v experimentu navíc vymezené na oblast dopravních nehod, je vysoce 
aktuální a důležité. Také zpracování problematiky je nadstandardní. Práce má nejen kvalitní 
experimentální část, ale také důkladný rozbor literatury obsahující analýzu i syntézu dat 
doplněnou o vzájemnou korelaci hodnot získaných z literatury. Jak literární, tak 
experimentální část obsahuje spoustu úvah založených na znalostech mechanických či 
matematických zákonitostí. Tyto úvahy jsou pro zmírnění důsledků havárií v dopravě klíčové.
Ani v jedné jsem nenašla obsahovou chybu.

K práci mám kritické připomínky týkající se jen formální stránky:
 Autor se nevyhnul překlepům, které je bezpodmínečně nutno opravit: s. 51 –

kynetická energie, s. 63 – překmytne, s. 67 – standartní
 V práci velmi postrádám seznam zkratek, kterými se text jen hemží. Navíc jsou 

některé podobné (ASI a AIS); mnohé jsou uváděny o několik stran textu dříve než 
jsou vysvětleny (např. zkratka EES je použita na s. 30, ale vysvětlena až na s. 44).

 V práci zcela chybí kapitola Diskuse. Za diskusi můžeme považovat kap. 5.4.2 
Analýza získaných dat, ta by však měla být více rozvinuta.

 Citace literatury není provedena přehledně: je ve většině případů uvedena jen u 
přejatých obrázků nebo grafů, vztahuje se však i k doprovodnému textu. Není proto na 
první pohled zřejmé, co jsou autorovy úvahy a co je přejato z různých norem 
týkajících  bezpečnosti dopravy

Dotazy k obhajobě:
 s. 24 – 25: dělení mechanického zatížení vedoucí k poranění hlavy je vlastní nebo 

přejaté z literatury?
 s. 38, s. 44: jaké jsou rozsahy souborů, pro něž je zjišťována korelace mezi HIC a ASI

(s. 38) nebo AIS a HIC (s. 44) ? S ohledem na fakt, že se jedná o pilotní studii, z níž 
budou jistě čerpat další diplomanti, doporučuji tyto hodnoty do textu doplnit.

Souhlasím se závěrem diplomanta, že tato práce může být dobrým základem pro budoucí 
výzkumy týkající se poranění hlavy, ale s ohledem na výsledky experimentu doporučuji 
doplnit metodiku o sledování EMG šíjových svalů.

Práci doporučuji k obhajobě, po opravách hodnotím známkou „výborně“. 
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