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Mgr. Monika Kuchařová je odbornou asistentkou na katedře biofyziky, pracuje na oddělení 

biofyziky, obor Gerontofarmacie studovala kombinovanou formou. Magisterské studium 

absolvovala na přírodovědecké fakultě MÚ, obor obecná biologie. 

V souladu s výzkumným zaměřením katedry se Mgr. Kuchařová věnuje vztahu mezi 

mechanickým chováním biologických struktur při dynamickém zatěžování a stárnutím. Jedná 

se o velmi málo probádanou oblast. V existující literatuře lze sice nalézt informace o chování 

biologických struktur (a materiálu) při statickém zatěžování, avšak spolehlivé informace o 

dynamickém chování nejsou k dispozici. Jinými slovy nejsou dostatečně prostudovány 

viskoelastické vlastnosti biologických struktur. Hlavní problém spočívá v tom, že nejsou 

k dispozici přístroje vhodné pro měření viskoelasticity. Před několika léty se proto výzkum 

oddělení biofyziky zaměřil na vývoj a ověření vhodných přístrojů. Mgr. Kuchařová se 

podílela na tomto výzkumu, jejím hlavním úkolem bylo ověření aplikovatelnosti vyvíjených 

přístrojů, zejména pro určování viskózní složky biologických materiálů. V souladu s tímto 

výzkumným programem bylo i téma disertační práce: Metodika měření biomechanických 

vlastností biologických materiálů. Měření viskoelasticity probíhalo na našem pracovišti, 

materiál byl získáván ve spolupráci gerontologickým pracovištěm Slezské nemocnice 

v Opavě. 

 

Během studia složila Mgr. Monika Kuchařová všechny předepsané zkoušky a splnila i 

ostatní studijní povinnosti. Při přípravných fázích, experimentech i při vypracovávání 

disertace pracovala Mgr. Monika Kuchařová velmi zodpovědně a velkým nasazením.  

Osvědčila odborné i organizační kvality. Výsledky své práce publikovala ve 3 odborných 

článcích (jeden z nich v impaktovaném časopise, kde je také prvním autorem), dále je 

spoluautorkou příspěvku do sborníku mezinárodní konference Human Biomechanics (full 

text) a do sborníku mezinárodní konference Fascia Research. Svoje výsledky presentovala na 

vystoupeních na 4 tuzemských konferencích. V současné době je do tisku zaslána další 

publikace a Mgr. Kuchařová se podílí na přípravě monografie, která vyjde v roce 2011. 

 



Z hlediska školitele a vedoucího disertační práce považuji za práci Mgr. Monika Kuchařová a 

její výsledky za plně odpovídající požadavkům na tento typ studia a doporučuji práci přijmout 

jako práci disertační. 
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