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Cíl práce:

Cílem práce bylo shrnout současné poznatky o normální struktuře a funkci musculus levator ani a poznatky o 
dysfunkcích pánevního dna. Pomocí modelování metodou konečných prvků analyzovat síly dolní části musculus 
levator ani při jednostarnem avulzním poranění.

1. Rozsah:

* stran textu 71

* literárních pramenů (cizojazyčných) 96

* obrázky, tabulky 21, 1

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

stupeň hodnocení

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 
tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x



4. Využitelnost výsledků práce v 
praxi: nadprůměrná průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Předložená práce je svou tématikou a zaměřením velmi aktuální a přínosná. V úvodní části autor shrnuje 
teoretické poznatky a předkládá časově velmi obsáhlý přehled literatury, překvapivě zasahující i do doby před 
„Medlinem“, což není u studentů obvyklé. Diplomová práce je po formální stránce zpracována na velmi slušné 
úrovni. Vlastní experiment je popsán velmi povrchně, i když asi hlavní část byla řešena v lobratoři FS ČVUT, 
měly by být metody a výsledky popsány v práci podrobně, a proto bych měl k obhajobě následující dotazy:
1. V práci je metodika popsána velmi stručně, můžete prosímpopsat použité metody 3D rekonstrukce a MKP?
2. Vaše závěry jsou vyvozeny především z literární rešerše, jaký praktický výsledek přinesl Váš experiment?
Práce je i přes zmíněné drobné nedostatky velmi kvalitní a splňuje všechny stanovené požadavky. Jednoznačně 
doporučuji diplomovou práci Bc.Křepelky k obhajobě a při úspěšné obhajobě klasifikovat stupněm vlemi dobře.

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň velmi dobře




