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Slovní vyjádření k hodnocení diplomové práce: 

Počet odborných prací na téma biomechanika prsního implantátu je velmi nízký. Z tohoto pohledu je 

potřeba si uvědomit, že se jedná o téma práce stále velmi aktuální a jakákoliv nová informace je 

velmi přínosná. Jedinou výtkou vedoucího práce je fakt, že i přes nesmírný počet experimentů a 

zajímavých výsledků se autorce nepodařilo tuto skutečnost dostatečně podrobně popsat ve své práci. 

Proto práce působí místy stručně a ubírá jí na zajímavosti. Tato skutečnost ovšem samozřejmě 

nesnižuje kvalitu výsledků. 
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