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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

KRÁČMAR, J. Návrh a konečnoprvková analýza laparoskopického nástroje pro 

elektrokoagulační chirurgii – variantní řešení II: diplomová práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, 2012, 67 s. Vedoucí 

práce: prof. Ing. Petr Horyl, CSc. 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout nový operační nástroj pro hysteroskopii, 

který by měl lepší vlastnosti neţ stávající operační nástroje - zkrácení operačního času, 

schopnost operovat rozměrnější myomy a polypy, moţnost pouţití i jako nůţky a 

kompatibilitu s nyní pouţívanými hysteroskopy. Diplomovou práci lze rozdělit na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje poznatky z historie a vývoje 

hysteroskopie, základní anatomii dělohy, laparoskopické a hysteroskopické 

instrumentárium. Dále obsahuje návrhy nůţkového mechanismu s vyuţitím kloubů, nebo 

pruţiny. Praktická část zahrnuje experimentální zjištění potřebných zatěţovacích sil.  

Pevnostní analýzu nástroje v předem zvolených polohách pomocí metody konečných 

prvků, pomocí programu ANSYS Workbench  

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

KRÁČMAR, J. Design and FEM Analysis of Laparoscopical Tool for 

Electrocoagulation Surgury – Alternative Solution II: Master thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Mechanics, 2012, 67 s. Thesis head: prof. Ing. Petr Horyl, CSc. 

The aim of this thesis was to design a new operational tool for hysteroscopy, which 

would have better operating characteristics than existing tools - reducing operating time, 

the ability to operate larger fibroids and polyps, as well as the possibility of using scissors, 

and compatibility with currently used hysteroskopy. Thesis can be divided into theoretical 

and practical part. The theoretical part contains information on the history and 

development of hysteroscopy, the basic anatomy of the uterus, hysteroscopic and 

laparoscopic instrumentation. And also contains proposals scissor mechanism using joints 

or springs. The practical part includes experimental findings required load forces. Strength 

analysis of tools in a pre-selected positions using the finite element method using the 

ANSYS Workbench 
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PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE O DUŠEVNÍM 

VLASTNICTVÍ VÝSLEDKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE. 

 

Vzhledem k výlučnému duševnímu vlastnictví výsledků diplomové práce, opíraje se o 

článek1 Zásad pro vypracování diplomové (bakalářské) práce, dokumentu 

FS_SME_05_003,  je komplexní vyřešení zadání 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 diplomové práce uznávám ve 100% rozsahu obsah technické 

zprávy jako úspěšné vyřešení diplomové práce. 

Toto prohlášení se opírá o skutečnost, ţe výsledek diplomové práce je v současné době 

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

zcizení duševního vlastnictví. 

 

 

 

18. května 2012       prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. 
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