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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Opotřebení břitů povlakovaných nástrojů pro lékařské aplikace 
Jméno autora: Jakub Brzoň 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: (2303R014) Technologie, materiály a ekonomika strojírenství 
Oponent práce: Ing. Jan Dolejší 
Pracoviště oponenta práce: ProSpon, spol. s r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce přehledně mapuje základní faktory mající zásadní vliv na trvanlivost (nejen) lékařských nástrojů v praxi a závěry 
dokládá konkrétními laboratorními výstupy. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Vyhodnocení základních faktorů mající vliv na opotřebení dostupných povlaků na lékařských nástrojích při simulovaném 
zatížení považuji za splněné bez výhrad. Vyhodnocení povrchové korozní odolnosti po sterilizační procesu proběhlo pouze 
vizuálně, nikoliv však po opakovaném sterilizačním procesu a autor práce správně konstatuje, že výstupy slouží jako základní 
informace pro případné další testy. Odstranění této drobné výhrady je však zcela podmíněno dalšími simulačními a 
sterilizačními procesy zkoušek ve spolupráci výrobce – fakulta, na níž by byl autor v dalším postupu zcela závislý. 
Autor nad rámec stručně předkládá výčet vhodných materiálů a přehledně a stručně popisuje problematiku povrchových 
úprav a mechanismů vytváření povlaků. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor zcela jistě využil dostupné a možné přístrojové vybavení fakulty a vhodnými metodami získal parametry k vyhodnocení 
povlakovaných vrstev. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Tato bakalářská práce vykazuje požadovanou úroveň odborných znalostí v oboru. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Pozitivně hodnotím jazykovou úroveň této práce, včetně schopnosti autora výstižně formulovat své závěry. Práce je 
vhodným způsobem doplněna o úvod do problematiky, doplňujícími obrázky a především detailními fotografiemi podtrhující 
závěry autora. K formální a jazykové stránce jeho práce nemám výhrady. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Autor využil dostupné a relevantní zdroje k popsání klíčových faktorů vyhodnocení a použití literatury je v práci použito 
korektně. Výsledky závěrů autora jsou přehledně odděleny od použitých zdrojů. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Bakalářskou práci doporučuji k úspěšném obhájení před komisí. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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