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Rozsah pqáce :

Jde o práci v rozsahu 104 stran bohatě doplněnou tabulkami, obrázky a grafu, které

ýstižně a přehledně dokumentují a shrnují dané téma a statistické zpracovŽní výsledkŮ.

Kvalita ťormálního i obsahového zpracovánípráceje vynikající, dobrý dojem pouzekazi
nebývale velké množství překlepů a místy i hrubých pravopisných chyb,

Autor široce prostudoval dostupnou literaturu o zkoumané problematice. Literární
odkazy obsahují 158 citací azahrnují stěžejní publikace o daném tématu ve světovém

písemnictví.

Téma práce a jeho zpracování:

Dizertačnipráce dr.Vaňka se zaměřuje na klinickou validaci a praktické vyuŽití

biomechanického modelu likvorových prostor. Výzkumný tým pro ziskáni vstupních dat do

matematického modelu navrhnul arcaltzoval nahrávací zaŤizení se softwarem, které ÚspěŠně

qlužil při měření likvorové dynamiky u pacientů s těžk;frn kraniocerebrálním traumatem a

při provádění lumbálních infuzních testů.

Dr.Vaněk vhodně nayťnal na předchozípráci autorskóho kolektivu a předchozíverzí
model upravil do více morfologicko-fyziologických poclmínek, Současná v erze modelu

vykazuje velmi realistické chování za normálních, patologických i simulovaných stavŮ, jak

bylo ověřeno například manipulací s ventilačními režimy, apnoickou pauzollnebo kompresí
jugulárního bulbu. Hlavní předností oproti doposud publikovan;i,m modelům ostatních

výzkumných skupin je jeho dlouhoclobá stabilita. Ze simulací LIT je patrné, že nrodel je



stabilní i při rrěkolilia minutové sinru]aci. neclocirází k žádnémrr hrolnirdění trebo ztrátám csF.
TYto vlastnosti.isou v souČasnosti unikátní. Moclel tak ulnožňuje uplatněrrí ncjenom ve vÝuce.
ale díkY rnoŽnosti inrPortu reálných pacientských clat sinrulaci likvoroi,é hydrod.vnanriky tr
konkrétrrílro Pacienta a lze tak snadno ověřit zcla předpokládaIrá patologie rrrůže rnít viiv na
Il1,drod,vnamiku CSF.

K Práci nemám Žádnou kritickou připomínku , je z ní zře.|mé, že autor se tomuto tématu
věnuje již řadu let.

Závěr:

otázka k práci:

Jaké další patoSzziologické jednotky plánujete v budoucnosti modelovat?

Vaňka samostatné tvořivé vědecké práce a na jejím základě doooručuii udělení titulu..Ph.D,,,
za iménem.


