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1. Problematika práce
Předložená bakalářská práce je z pohledu náročnosti na vysoké úrovni, která splňuje požadavky na
bakalářskou práci. Struktura a návaznost jednotlivých částí práce je logická a plně srozumitelná.
Práce je úplná, student splnil cíl velmi dobře

2. Dosažené výsledky
Cílem bakalářské práce byla realizace zkoušek a návrh modelu poškození konektorové čísti
kardiostimulátoru formou statického zatížení. Předpoklady získané při rešerši literatury byly zahrnuty
do celého řešení a doplněno o návrh mechanických zkoušek a modelu, tak aby odpovídaly reálným
možnostem poškození kadriostimulační konektorové hlavice. Toto řešení modelu je nové a unikátní.

3. Původnost práce
Bakalářská práce přináší nové poznatky ke stávajícím poznatkům poškození konektorové hlavice
kardiostimulátoru a modelování sil, které mohou způsobit nefunkčnost kardiostimulátoru a následné
ohrožení života člověka. Výsledek je výrazným pokrokem v poznatcích souvisejícími s terapii srdce a
jeho praktickým použitím.

4. Formální náležitosti práce
Bakalář prokázal solidní dobrou orientaci v odborné literatuře a technické dokumentaci a získané
poznatky zahrnul do své práce a svých pracovních postupů. Uváděná prostudovaná odborná literatura
je adekvátní zadání bakalářské práce a její rozsah svědčí o důkladném studiu a v průběhu řešení. Po
formální stránce je práce v pořádku.

5. Dotazy na studenta
1) Proč modely sil MKP jsou vždy lineární a v závistivosti na posunu tlačeného trnu  rovněž větší než
u měřených vzorků? viz obr 6.1 - 6.6.
2) Může reálně nastat střižné napětí mezi elektrodovou hlavicí a kardiostimulátorem?
3) Jaká by byla vaše doporučení výrobcům na zlepšení konstrukce a uchycení elektrodové hlavice
ohledem na získané výsledky ?

6. Celkové zhodnocení práce
Řešení diplomové práce spočívalo v návrhu a zpracování měření šesti kardiostimulátorů a návrh
MKP modelu pro výpočet působících sil a stanovení mezních problémových konstrukčních uchycení
elektrodové hlavice kardiostimulátoru k jeho titanovému tělu. Výsledky měření a modelu jsou velmi
přínosné pro budoucí konstrukci a návrh kardiostimulátorů s ohledem na možná traumata člověka a
rostoucí hmotnosti jejich uživatelů, což zásadně mění zažité způsoby výroby kardiostimulátorů.
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