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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Předložená práce navazuje na započatý výzkum vlivu vnějších podmínek na změnu 
mechanických vlastností biologických materiálů, autorka se zaměřila na vliv rozměrů vzorků. 
Jako testovací materiál byla vybrána holenní kost mladého býka, z níž byly získány 3 vzorky 
vyhovujících parametrů.  Stěžejní částí práce je část praktická, kdy studentka měřila dané 
vzorky jak ve statickém, tak v dynamickém režimu a hodnoceny byly moduly pružnosti a 
viskozita. Při hodnocení spočtených hodnot je třeba si uvědomit, že biologické materiály obecně 
vykazují velký rozptyl. Diplomantka z dynamických měření  zjistila lineární závislost mezi délkou 
vzorku a hodnotou modulu pružnosti, zatímco naměřené hodnoty viskozity nevykazují žádnou 
jasnou tendenci. Ze statických měření vyplynulo, že pro získání správných hodnot Youngova 
modulu je nutné, aby délka vzorků byla řádově větší, než ostatní dva rozměry. 
Diplomová práce je psaná přehledně a má dobrou formální úroveň. Při provádění experimentů 
pracovalal studentka samostatně a efektivně a prokázala manuální zručnost. Svou práci 
vypracovala samostatně a opřela ji o literární údaje 25 autorů.  Vytčený cíl byl splněn a proto 
práci doporučuji k obhajobě. 
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