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Bakalářská práce Jana Šindeláře je tvořena 44 stranami, členěnými do 11 hlavních kapitol, za nimiž je uváděna 
použitá literatura, seznam obrázků, seznam tabulek a přílohy. Práce dále včetně příloh obsahuje 46 obrázků jak 
vlastních, tak převzatých nebo upravených z literatury a 8 tabulek. 

Práce se zabývá mechanickými testy nativní veny sapheny magny (VSM). Ta byla získána z nevyužitých částí 
explantované VSM při operacích aortokoronárního bypassu. Vzorky byly dodávány průběžně po dobu několika 
týdnů. Ze získaných, poměrně krátkých úseků, byly vytnuty experimentální vzorky o délce 30 až 40 mm bez odstupů 
a chlopní. Náročnost práce spočívala v samotné práci s biologickým materiálem. Chod laboratoře, a tím i čas 
studenta, se musel operativně přizpůsobovat možnostem dodávky vzorků VSM, které bylo nutné hned po dodání 
testovat. Vzhledem k malým rozměrů vzorků, průměr cca 3.5 mm a délce cca 35 mm, a nutnosti zachování tkáně 
v hydratovaném stavu (stěna VSM nesměla vyschnout), bylo provedení experimentů poměrně náročné. I samotné 
zpracování experimentálních dat si následně vyžádalo delší časový interval. 

Primárním cílem práce studenta bylo analyzovat vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu stěny 
nativní VSM. Připravené experimentální vzorky byly zkoušeny v systému pro inflačně-extenzní testy tubulárních 
vzorků a byly cyklicky zatěžovány vnitřním tlakem různými rychlostmi zatěžování. Tyto rychlosti zatěžování jsou 
v práci reprezentovány frekvencemi kmitání vzorků 0.02, 0.5, 1 a 2 Hz, které by zhruba odpovídaly tepovým 
frekvencím v organismu 1.2, 30, 60, 120 tep/min. Pulzace zkoumané cévy byly snímány dvěma kamerami. Studen 
posléze pomocí metody analýzy obrazu získal podklady pro výpočet deformací v obvodovém a axiálním směru. 
S deformacemi byl synchronně měřen i interní tlak ve vzorku. Z experimentálních dat byly získány závislosti napětí-
deformace v obvodovém i axiálním (podélném) směru pro různé rychlosti zatěžování. Tyto charakteristiky jsou 
přehledně porovnány v uváděných grafech. V závěru práce jsou prezentovány studentovy závěry 
z experimentálních měření. Nad rámec zadání byla práce rozšířena o výpočty hodnot středních rychlostí obvodové 
a axiální deformace, které jsou prezentovány v závislosti na rychlosti zatěžování obrázek 27, 28 a tabulka 4. V práci 
je provedena i rozměrová analýza zkoušených vzorků podpořena základními statistickými testy. Názorná prezentace 
analýzy rozměrů je prostřednictvím krabicového a sloupcového grafu, bohužel uváděných až v příloze, obrázek 45 
a 46. Jejich místo by mělo být právě u textové části, nebo u popisu experimentálních vzorků. 

Odborná úroveň práce je dobrá a odpovídá možnostem znalostním a časovým studenta bakalářského 
studia. V práci byly využity zejména znalosti získané studiem pružnosti a pevnosti, kdy při získání závislostí 
napětí - deformace zkoušených vzorků, byla využita teorie válcových skořepin. Vedoucí práce doufá, že se také 
prohloubili znalosti studenta v oblasti plánování, realizace a vyhodnocení experimentů s biologickými vzorky. 
V práci je srozumitelně popsán provedený experiment i zpracování získaných experimentálních dat. V rešeršní části 
práce se student zabývá dělením cév, stavbou jejich stěny, cévním onemocnění a popisuje i možnosti cévních 
náhrad. V kapitole 5 stručně popisuje mechanické vlastnosti cév a možnosti jejich mechanického zkoušení. Práce 
také obsahuje kapitolu, kde student uvádí vztahy výpočtu napjatosti pro válcové skořepiny, na kterou navazuje 
ukázka dvou konstitutivních vztahů využívaných v literatuře pro matematické modelování cévní stěny.     

Rozsah práce je odpovídající standardní bakalářské práci. Práce je logicky dělena do 11 na sebe navazujících 
základních kapitol. Formálně a graficky práce splňuje náležitosti bakalářské práce. Obrázky, schémata i tabulky jsou 
čitelné. U grafů jsou popsány všechny osy. Výsledné grafy napětí-deformace, reprezentující mechanickou odezvu 
cévy při zatěžování, jsou většinou pro účely porovnání sjednoceny do jednotného rozsahu os. Výjimkou je obrázek 
26, ukazující závislosti pro kvazistatické zatěžování VSM. U obrázků 27 a 28, závislostí rychlosti deformace na 
frekvenci zatěžování, by mohly být osy y rozsahově sjednoceny. Grafy na obrázcích 34 a 36, v kapitole Diskuse, by 
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mohly být ve stejné velikosti a stejných rozsazích os jako grafy porovnávané z literatury. Po jazykové stránce je 
práce v pořádku. Výše uvedené maličkosti ovšem nijak nesnižují celkově dobrý dojem z práce.     

Práce s literaturou je v této práci velmi dobrá. Student pracoval s doporučenou literaturou, kterou podpořil 
samostatným vyhledáváním relevantních zdrojů. Je citováno cca 32 zdrojů. Student čerpal jak z odborných knih, tak 
z časopiseckých publikací. Většina cca 15 odborných článků je z posledních 7 let. Je zde citováno i pár článku do 15 
let a jen jeden před rokem 2000. V textu, u převzatých nebo upravených obrázků nebo tabulkek, jsou citace zdrojů 
uváděny korektně. 

Student při své práci musel prokázat teoretické i praktické znalosti získané studiem. Bylo třeba také jisté 
manuální zručnosti a trpělivost při práci s biologickým materiálem, např. při přípravě vzorků, měření základních 
geometrických rozměrů i při realizaci mechanických experimentů. V závěru práce student diskutuje získané 
mechanické odezvy testovaných VSM a rekapituluje dosažená poznání. Dochází k závěru, že na základě 
provedených měření s omezeným počtem vzorků není možné jednoznačně určit vliv rychlosti zatěžování na 
mechanickou odezvu VSM. 

Při tvorbě bakalářské práce student pracoval samostatně a k řešení dílčích problémů přistupoval aktivně. 
Zejména oceňuji přístup studenta při vyhodnocování získaných záznamů z kamer a následného výpočtu deformací 
cévy. Student aktivně prováděl opakovaná vyhodnocení, u kterých měnil podmínky a optimalizoval tak postup. Na 
konzultace, o které sám žádal, chodil včas a připravený. Předem měl formulované konkrétní dotazy k práci. 
 
 
Student ve své bakalářské práci splnil zadání a toto vlastním aktivním přístupem i rozšířil. Tato práce rozšiřuje počet 
testovaných vzorků VSM na pracovišti školitele. Práce vznikla za spolupráce FS ČVUT v Praze a VFN v Praze a její 
výsledky budou sloužit k dalšímu rozvoji této spolupráce v oblasti publikační a grantové. 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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