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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍHO POSTUPU PRO TESTOVÁNÍ LOKETNÍCH NÁHRAD 
Jméno autora: Marek Škorpil 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 
Oponent práce: Ing. Josef Šepitka, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout experimentální postup pro testování loketních náhrad. Student měl za úkol 
zpracovat rešerši fyziologického zatěžování loketního kloubu a na jejím základě navrhnout experimentální postup 
testování totální náhrady loketního kloubu. Provést pevnostní výpočet navrženého řešení a experimentálně ověřit 
navržený postup. 

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Nebyl splněn bod číslo 5 ze zadání bakalářské práce, tj. nebyl proveden experiment na jednom vzorku loketní náhrady 
závěsného typu. 

 

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

Student používá vlastní závěry při návrhu experimentu tak jako MKP modelu, které nemá podloženy výstupy z odborných 
zdrojů. 

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je velmi nízká. Práce je velmi nepřehledná, špatně se čte a obtížné oddělit citace od vlastního textu 
autora. Počínaje špatně přeloženým názvem práce do anglického jazyka, anotací psanou kombinací budoucího a 
přítomného času postrádající jakoukoliv informaci o výstupu bakalářské práce. Použít v klíčových slovech název softwaru 
Abaqus je nevhodné. Chybí seznam použitých symbolů. Chybí kapitola diskuze.  Termín „artikulační kloubní plocha“ (strana 
11) je nesmysl. Popis obrázku 7 je nedostačující, čtenář nemá možnost až na vložený font pochopit, co mu chce autor 
ukázat. Chybí citace 1. a 2. odstavec kapitoly 1.5. Chybí obrázek 20 atd. (viz III. Celkové hodnocení níže) 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce se velmi špatně čte. Informace jsou sdělovány útržkovitě bez snahy jakéhokoliv propojení. Čtenář je nucen domýšlet 
si kontext informací v práci. V práci je mnoho překlepů 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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 
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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. 
V práci je obtížné oddělit vlastní myšlenky autora od citovaných zdrojů. Odkazy na citované zdroje jsou nesprávné a 
neodpovídají tvrzením v textu.  
Např.: V Kapitole 1.3 jsou odkazy na citované informace, které není možné v citovaných zdrojích dohledat. Druhá věta 
Kapitoly 1.31 jedna uvádí odkaz na citaci [10], ale tato věta je uvedena v citaci [12]. Popiska osy Y v graf na Obr. 5.  
neodpovídá převzatému zdroji.  Název kapitoly 1.3.1 Dynamické stabilizátory je zřejmě citací kapitoly „Active Stabilizers“ 
ze zdroje [12]. Bylo by zřejmě tedy kapitolu pojmenovat Aktivní Stabilizátory.   
Seznam literatury neodpovídá standardům (ve většině případů nejsou uvedeni autoři publikací, rozdílné fonty, kurzíva 
volena nahodile) 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Předložená práce dle mého názoru nedosahuje odborné úrovně standardní technické zprávy, natož práce, za 
kterou má být udělen akademický titul. Práci doporučuji k přepracování. V Připomínkách a Otázkách níže uvádím 
body, kterými by se měl student řídit, aby se práce stala čitelnou, přehlednou a odpovídala úrovni obhajitelné 
bakalářské práce.  
V případě obhajoby bakalářské práce v této formě žádám po studentovi zodpovězení dotazů uvedených v oddílu 
Otázky níže.   
 
Připomínky: 
 
A. 1. odstavec kapitoly Úvod má být zařazen na konci kapitoly. Prakticky všechny kapitoly a podkapitoly začínají informací o 
tom, co budou obsahovat a končí informací o tom, co bude obsahovat kapitola další - jedná se o naprosto zbytečně vložené 
věty, které slouží jen k nafukování textu.  
B. Obrázky 1 a 7 jsou převzaté s původním textem v anglickém  jazyce a jsou do něj vkládány komentáře autorem v jazyce 
českém - tímto se stávají obrázky nepřehlednými a zavádějícími. 
C.  V Kapitole 1.3 jsou odkazy na citované informace, které není možné v citovaných zdrojích dohledat. Druhá věta Kapitoly 
1.31 jedna uvádí odkaz na citaci [10], ale tato věta je uvedena v citaci [12]. Popiska osy Y v grafu na Obr. 5.  neodpovídá 
převzatému zdroji.  
D. Název kapitoly 1.3.1 Dynamické stabilizátory je zřejmě citací kapitoly „Active Stabilizers“ ze zdroje [12]. Bylo by zřejmě tedy 
kapitolu pojmenovat Aktivní Stabilizátory.  
E. Výsledky by měly být samostatná kapitola a ne podkapitola 
F. V bakalářské práci chybí bod číslo 5 ze zadání, tj  zadání bakalářské práce není splněno v plném rozsahu. 
G. V bakalářské práci chybí kapitola Diskuze 
H. Seznam literatury neodpovídá standardům (ve většině případů nejsou uvedeni autoři publikací, rozdílné fonty, kurzíva 
volena nahodile) 
I. Chybí seznam použitých symbolů a zkratek 
 

Otázky: 
 
1. Na konci posledního odstavce na straně 12 je věta: „Jelikož kostní tkáň poskytuje více stability při varus a to jak 
při flexi tak i při extenzi, nebudeme se tímto případem zabývat“ 
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Rád bych dostal vysvětlení, proč se tímto případem nezabýval a zdali se jedná o citaci či je to názor autora. Pokud 
se jedná názor autora, chci vysvětlení tohoto rozhodnutí.  
2. Na konci prvního odstavce na straně 13 je věta: „Pro návrh experimentu budeme proto předpokládat, že se 
zatížení varus, působící na kostní tkáň, s rostoucím úhlem flexe lineárně snižuje: 
Na základě čeho autor dospěl k tomuto návrhu?  
3. Kapitola 1.4, strana 14-konec odstavce: Autor píše o zanedbání změny osy rotace. Není jasné, zdali je to jeho 
názor nebo se jedná o citaci zdroje [22] 
Prosím o vysvětlení důvodu zanedbání změny osy rotace během flexe. 
4. V kapitole 1.5.3, 1. odstavec je uvedeno: „Byla zkoumána data tří studií (Amis 1980, An 1984, An a morrey),…“ 
Jedná se o citaci autorů v závorce? V seznamu literatury totiž nejsou uvedena u zdrojů jména, takže není možné 
zdroj dohledat. Kdo tedy zkoumal tato data? Student? 
5. Kapitola 1.5.4, strana 22, poslední odstavec, první věta: „Budeme vycházet z experimentu, který navrhuje 
„nejhorší“ možný případ zatěžování loketního kloubu“ 
Jedná se již o návrh experimentálního postupu studentem nebo je to citace? 
6. V kapitole 1.5.5, strana 23., 2. odstavec navrhuje student zanedbat hodnoty momentu pronace, protože jsou 
menší.  
Chtěl bych vysvětlit, co na grafech na obrázcích 16 a 17 znamená 75% Pro a 75% Sup.  
7. Kapitola 1.6. Student vádí, že Revmatoidní artritida způsobuje mimo jiné i dekalcifikaci kosti, cituje zdroj [32]  
Rád bych viděl, kde je ve zdroji [32]  tato informace. 
8. Kapitola 2, strana 26 první odstavec: Student zmiňuje, že totální náhrada loketního kloubu se potýká s větším 
množstvím komplikací, z nich nejčastější již byly vyjmenovány v přeschozí kapitole. 
Prosím o výčet těchto komplikací, které byly uvedeny v Kapitole 1. 
9. V Kapitole 2.1.3 je uvedeno, že UHMWPE je velmi tvrdý materiál a má výborné třecí vlastnosti: 
Uveďte tvrdost UHMWPE a porovnejte je například z TiAl6V4 ELi a ZrO2, které je studováno v této práci. 
10. Kapitola 2.2  
Uveďte příklad mikropohybu v náhradě loketního kloubu 
11. Kapitola 3.2. 
Co znamená termín „nejhorší způsob zatěžování“ 
12. Jak byla získána data pro graf na obrázku 26. Experimentálně nebo se jedná o teoretický výpočet? 
13. Kapitola 3.4, odstavec 2: Student se odkazuje na křivku momentu na obrázku 22. 
Prosím vysvětlení 
14. Kapitola 4. Program Abaqus 6.14-5 byl označen, jako cituji: „naprosto vhodný“ pro pevnostní zkoušku modelu 
náhrady loketního kloubu 
Na základě čeho byl stanoven tento závěr? Nebylo by možné najít nějaký vhodnější program pro pevnostní výpočet 
náhrady loketního kloubu? 
15. MKP model vytvořil studen nebo mu byl dodán již hotový? 
16. Kapitola 4, strana 39, první odstavec: Student odkazuje na shodu s modelem na obrázku 15. Na obrázku 15 je 
ale průběh momentu supinace a pronace. 
Žádám o vysvětlení 
17. Kapitola 4, strana 39, druhý odstavec: Student píše o definování vazeb mezi jednotlivými díly modelu. Cituji: „ 
Přesné hodnoty tření neznáme. Můžeme nicméně předpokládat, že tření synoviální tekutina ve vaničce velmi 
výrazně snižuje. Z tohoto důvodu tření mezi těmito plochami zanedbáme.“ 
Na základě čeho rozhodl, že je možné tření mezi komponentami zanedbat? Jaký je součinitel tření mezi materiály 
TiAl6V4 ELi VS. TiAl6V4 ELi, ZrO2 Vs. ZrO2 a TiAl6V4 ELi a ZrO2? Jistě jsou uvedeny v literatuře včetně různých 
druhů lubrikací. 
18. Kapitola 4, strana 40, první odstavec: Student v textu odkazuje na obr. 29, kde má být vyznačena okrajová 
podmínka typu displacement/rotation 
Prosím o ukázání, kde na obrázku tato informace je. 



 

4/4 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

19. Kapitola 4.2, strana 41, první odstavec: V první větě student píše, že největší napětí se nachází na konci dříku 
ulnární části. Ve třetí větě stejného odstavce píše, že největší napětí je v bodě na humorální části a keramickém 
pouzdře. 
Jak to mám chápat? 
Dále pak  té samé větě odkazuje na přílohu 2, nicméně příloha 2 tato data neobsahuje. Nehledě na to, že výsledky 
ještě před samotnou sumarizací diskutuje a napadá přesnost definování úlohy. To přeci nemá ve výsledcích co 
dělat.  
Proč tedy nebyla úloha předefinována, když si byl vědom nepřesné definice po prvním výpočtu? 
20. Proč jsou výsledky MKP výpočtu prezentující špičky napětí na jednotlivých komponentách v přílohách, a ve 
výsledcích je jen prezentován celý model? Na modelu jsou jen viditelné špičky napětí na uchycení dříku, které byly 
dle autora nevhodně modelované. 
21. Součinitele bezpečnosti v Tabulce 9 jsou menší než jedna 
Žádám vysvětlení  důsledku takto nízkých hodnot na stabilitu konstrukce a návrh řešení  v MKP modelu. 
22. V bakalářské práci chybí 5. bod zadání, a to proveden experiment na jednom vzorku loketní náhrady závěsného typu. 
Tato informace není nikde v textu zmíněna. 
Důvod? Vysvětlení? 

 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
 
 
 
 
Datum: 28.8.2018     Podpis: 


