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1. Zadání závěrečné práce.
Práce se svou problematikou řadí mezi náročné. Všechny body zadání byly splněny.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení pracoval samostatně a systematicky. Konzultace probíhaly pravidelně, někdy
však až zbytečně často. Ne na všechny konzultace byl student vždy kvalitně připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena ve velmi velkém předstihu. Student měl dostatek času na kvalitní zpracování
výsledků a finální dokončení dokumentu. Definitivní obsah byl také dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Předložená práce popisuje tvorbu modelu kardiovaskulárního systému, který z předložených
výsledků aproximuje skutečný kardiovaskulární systém lidského organismu. Vlastní řešení je zcela
funkční. Student provedl mnoho testů, kterými funkčnost ověřil. Funkčnost modelu je také ověřena
kvalitně zpracovanou statistickou analýzou naměřených výsledků.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší zcela nové výsledky. Vytvořený model je funkční a kvalitně simuluje parametry
fyziologického kardiostimulačního systému. Práce by mohla být použita při výuce biomechaniky
kardiovaskulárního systému nebo při jejím dostatečném rozšíření také jako model pro ověřování
funkčnosti cévních náhrad případně sledování chování krevního toku při patologiích cév, bez nutnosti
invazivního vstupu.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student nevyužil všechnu doporučenou literaturu. Čerpal především z jedné konkrétní zahraniční
knihy, která je ovšem v současnosti nejkvalitnější publikací k dané problematice. Převzaté části jsou
řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah.

7. Souhrnné hodnocení.
Téma předložené práce je velmi složité. Biomechanika kardiovaskulárního systému je velmi
rozsáhlou a obtížnou problematikou. Předložená práce splnila všechny body zadání a požadavky
diplomové práce. Text práce je v některých místech nekonzistentní a pro čtenáře by mohl být
matoucí. Statistická analýza postrádá rozbor konkrétních hypotéz vzhledem k teoretické části.
Jako celek působí práce zajímavě, nicméně při hlubším začtení obsahuje někdy nezanedbatelné
nepřesnosti. Práce také postrádá širší pohled na měření PTT. Nicméně student prokázal schopnost
pracovat se zahraniční literaturou a nabyté znalosti aplikovat během vlastního řešení.

8. Otázky k obhajobě.
Jakým způsobem jste nadefinoval a ověřil hodnotu „cévního“ odporu, který jste nastavil ve Vašem
modelu pro zisk fyziologických hodnot krevního tlaku?

Objasněte prosím z jakého důvodu je Vámi vypočtená změna tlaku v modelu vůči fyziologické
hodnotě tlaku v lidském těle pouze v jednotkách mmHg, když tlak závisí na cévním odporu a ten je
nepřímo úměrný čtvrté mocnině poloměru cévy.

Co přesně simuluje první nádoba za pumpou (obrázek 9.2), když dle Vašeho popisu měříte parametry
celé aorty až za touto nádobou?

Jaký mají význam dvě kompenzační nádoby pro tepenné a žilní řečiště? Jaká jste hodnotil tlakovou



změnu mezi nimi? Jak jste kontroloval jejich parametry – odpor, roztažnost a setrvačnost?
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