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1. Dosažené výsledky
V rámci této práce byla provedena napěťová a deformační analýza konektorové části 3 typů
kardiostimulátorů s ohledem na bezpečnost kardiostimulátoru při nárazu (autonehoda a pod.).
Hodnoty tuhosti konektorové části získané experimentálním měřením byly dále vypočteny metodou
MKP a  výsledky byly porovnány.

2. Problematika práce
Student v rámci práce provedl v prvním části své práce měření tuhosti konektorové části
kardiostimulátorů. Pro tato měření navrhl přípravek. Poté byla provedena měření na 6 vzorcích
dvoukonektorových kardiostimulátorů 3 výrobců. Následně byl vytvořen počítačový model 3 typů
kardiostimulátorů a provedena metodou MKP pevnostní výpočet. Problematika tvorby modelů
spočívala zvláště v různém konstručním provedení jednotlivých typů. Od výrobce se nepodařilo
získat bližší informace o konstrukci napojení konektorové části k vlastnímu tělu kardiostimulátoru
což autorovi značně zkomplikovalo řešení.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student prokázal schopnost řešení problematiky jak z oblasti experimentálního měření, tak z oblasti
MKP. Student pravidelně docházel na konzultace a projednával problematiku své práce.

4. Formální náležitosti práce
Vlastní práce je přehledně rozdělena do 10 kapitol. V kapitole č. 3 je podrobný popis mechanických
zkoušek. V kapitole č. 5 je detailně popsána tvorba modelu a výsledky MKP analýzy. Součástí práce
je i výkresová dokumentace navrženého přípravku pro uchycení kardiostimulátoru při
experimentálním měření.

5. Dotazy na studenta
Co dále mohlo ovlivnit tuhost měřeného vzorku značný rozptyl změřených a vypočtených hodnot?

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal odpovídající teoretické i praktické znalosti.
Práce je částí projektu z oblasti biomechniky, který se zabývá problematikou mechanických vlastností
kardiostimulátoru a bude možno na ní navázat dalšími studiemi. Práci doporučuji k obhajobě.
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