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Prohlášení vedoucího práce o duševním vlastnictví výsledků práce. 

 

Vzhledem k výlučnému duševnímu vlastnictví výsledků bakalářské práce, opíraje se o článek 

1 Zásad pro vypracování diplomové (bakalářské) práce, dokumentu FS_SME_05_003, je komplexní 

vyřešení zadané práce zařazeno jako technická zpráva. Cituji z dokumentu FS_SME_05_003: 

„…Tato technická zpráva bude k dispozici pouze oponentům a členům komise pro obhajobu, kteří 

tímto budou vázáni mlčenlivostí o jejím obsahu.“ 

Z pozice vedoucího bakalářské práce uznávám ve 100% rozsahu obsah technické zprávy jako 

úspěšné vyřešení bakalářské práce. 

Toto prohlášení se opírá o skutečnost, že výsledek bakalářské práce je v současné době 

podáván jako patent a uveřejněním celého textu práce v systému Edison by mohlo dojít ke zcizení 

duševního vlastnictví. 

 

V Ostravě 15.5.2014. 

 

Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce 
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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

ORDELT, J. Mechanický fantom simulace pohybu ozařovaného ložiska pro radiochirurgii : 

bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

mechaniky, 2014, 70 s. Vedoucí práce: Poruba, Z. 

V bakalářské práci je vytvořen návrh mechanického fantomu pro simulaci ozařovaného ložiska pro 

radiochirurgii. Mechanický fantom se využije ve Fakultní nemocnici Ostrava ke zkoumání nejlepšího 

rozmístění zlatých zrn v prostatě, při ozařování tumoru prostaty. V práci je popsána radioterapie, kde 

je kladen důraz hlavně na CyberKnife - ozařovací přístroj, dále pak prostata a její hlavní pohyby. 

Součástí práce dále je podrobně rozepsaný návrh jednotlivých komponentů fantomu, pevnostní 

výpočet nejvíce namáhaných součástí fantomu a způsob výroby jednotlivých komponentů fantomu 

včetně výrobních výkresů umístěných v příloze. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

ORDELT, J. Mechanical Phantom of Simulation of Irragiated Tumor for Radiosurgery : Bachelor 

Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Mechanics, 2014, 70 p. Thesis head: Poruba, Z. 

The bachelor work introduces the design of the mechanical phantom for simulation of the human 

tissue radiotherapy. The mechanical phantom will be used in University Hospital in Ostrava for the 

research of the proper placement of golden grains in prostate during the tumor radiotherapy. The 

work contains the description of radiotherapy with the emphasis on the Cyber Knife, function of the 

prostate and its motion in the human body. The significant part of the work is the detailed design of 

phantom individual components, strength analysis of the most loaded parts and description of 

processing procedure of phantom components including the technical drawings. 
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