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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce Evy Hrůšové "Vliv vnějších faktorů na biomechanické vlastnosti biologických 

materiálů" je experimentální práce, zabývá se významnou problematikou v oblasti výzkumu mechaniky 

biologických struktur. Práce obsahuje 67 stránek textu, 34 obrázků, 16 tabulek a 4 grafy, opírá se o 19 

literárních nebo internetových odkazů. Práce je členěna klasicky na teoretickou část, praktickou část, 

výsledky, diskuzi a závěr. V teoretické části se autorka omezuje na biologické a mechanické vlastnosti 

cévního systému. Krátce shrnuje základní poznatky z anatomie a fyziologie cév, biomechanické vlastnosti 

měkkých tkání všeobecně, se specifickým důrazem na biomechaniku aort. Shrnuje současně používané 

metody popisu viskoelasticity biologických struktur a používané reologické modely. Praktická část je 

zaměřena na měření viskoelasticity aort prasat a kvantifikaci změn viskoelastikých parametrů vzorků aort při 

různých dobách skladování vzorků. V části „Výsledky“ jsou popsány změny Hookeova a Newtonova členu a 

změny vypočtených modulů v tahu a viskozit vzorků. Měření byla prováděna v podélné a obvodovém směru 

namáhání vzorků. Hlavním výsledkem práce je závislost modulů a viskozit vzorků na době skladování. 

Po formální stránce je diplomová práce vypracována pečlivě, bez významných překlepů a chyb. Citování je v 

souladu se zvyklostmi v odborných publikacích. Je zřejmé, že se studentka se dobře seznámila se 

současným stavem oboru. Na závěr je třeba zdůraznit aktuálnost studovaného tématu. Pokud jsou v 

experimentální biomechanice měření prováděna in vitro, měření vždy probíhají po určité době po odběru 

vzorů. Klíčovým problémem jsou tedy potenciální změny viskoelastických parametrů vzorků během doby od 

odběru do doby vlastního měření. Kvantitativně nebyl průběh těchto změn doposud popsán. Považuji tuto 

práci za první a významný krok v tomto směru. 

K práci mám následující a připomínky a dotazy: 1) Cíl práce je definován nerealisticky široce („Studium vlivu 

vnějších faktorů na biomechanické vlastnosti biologických materiálů“). Považoval bych za vhodné, aby se na 

začátku práce specifikovalo, kam byla práce zaměřena. 2) Domnívám se, že popis metodiky měření by měl 

být součásti praktické části, ne až v části „Výsledky“. 3) Vztahy na stránkách 43 až 45 platí pro Voigtův 

(Kelvinův) model. Proč je možné je použít v případě vzorků aort? 

Výše uvedené připomínky nesnižují kvalitu práce. Výsledky by se měly publikovat. 

Práci doporučuji k obhajobě         

 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 30.5.2011 Podpis oponenta diplomové práce 

 


