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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu VSM (vena saphena 

magna) 
Jméno autora: Jan Šindelář 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 
Oponent práce: Ing. Jakub Kronek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT 

 
 Předložená bakalářská práce především popisuje provedení a vyhodnocení série inflačních zkoušek vzorků 
velkých skrytých žil. Práce standardně sestává ze dvou částí – části teoretické - rešeršní a části praktické - 
experimentální. Teoretické části není moc co vytknout. Autor stručně a přehledně nastínil hlavní aspekty 
biomechaniky cév s důrazem na klinický postup, kdy se velká skrytá žíla používá jako autotransplantát pro srdeční 
bypass. Osobně mi zde pouze chyběl obrázek ilustrující, kde se velká skrytá žíla v těle nalézá, kudy prochází. 
Zadání práce se mi zdá přiměřeně náročné a zvolený postup řešení, tj. provedení inflačních zkoušek a jejich 
vyhodnocení na základě teorie tenkostěnných nádob, jako smysluplný vzhledem ke znalostem absolventa 
bakalářského programu TZSI. Po odborné stránce je práce nadprůměrná, pan Šindelář vychází z řady kvalitních 
publikací, uvádí a diskutuje je v kontextu svých výsledků. Je zřejmé, že si musel vyhledat a nastudovat mnoho 
informací. Citace jsou užívány přehledně a korektně. Až na pár překlepů je práce po jazykové stránce bez 
problémů, text je plynulý, přehledný, řazení kapitol logické. K věcné stránce mám pouze pár postřehů, které však 
celkovou kvalitu práce snižují pouze minimálně. 1) obrázek 5 na str. 15 není nikde v textu zmíněn. Logicky zapadá 
do kapitoly, ale měl by být uveden v samotném textu. 2) str. 25 – E není tenzor napětí, ale tenzor deformace, 3) 
docela dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že popisované hyperelastické konstitutivní modely pro samotné 
vyhodnocení experimentů použity nebyly a autor se spokojil s lineárním „laplaceovským“ modelem. Postupu 
rozumím, pouze mě to mátlo. 
Závěrem můžu pouze konstatovat, že student zadání své BP splnil, práce se mi jeví jako velmi kvalitní a po jejím 
úspěšném obhájení ji navrhuji ohodnotit klasifikačním stupněm A (výborně). 
 
Dotazy oponenta: Zaujal mě výsledek experimentu, kdy u většiny vzorků s vyšší rychlostí zatěžování (frekvence 
1Hz a 2Hz) dochází k poklesu tuhosti. V diskusi naznačujete, že může jít o nějaké poškození struktury uvnitř stěny 
žil z předchozího cyklování. Myslíte si, že k takovému poškození dochází i u čerstvě voperovaných žil do 
tepenného (vysokotlakého) systému (bypass)? 
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