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Bakalářská práce se zabývá problematikou monitoringu teploty uvnitř umělé kolenní náhrady při několika předem 
stanovených podmínkách zatěžování. Práce je systematicky rozdělena do kapitol, které na sebe navazují. Je dělena 
na rešeršní a experimentální část v poměru 1:1.  

V rešeršní části se student zabývá stavbou a kinematikou kolenního kloubu a jejím přenesením na pohyby 
simulátoru. Také jsou zde přehledově uváděny materiály a konstrukce umělého kolenního kloubu. V těchto 
kapitolách 2 a 3 bohužel nejsou v textu uváděny žádné citace zdrojů. Ty se objevují v textu až od kapitoly 4., 
prezentující vztahy, grafy a schémata související s monitoringem teploty v kloubních náhradách. V textu práce chybí 
odkazy (provázanost) na některé uváděné obrázky. 

V experimentální části práce je v dostatečné míře prezentována konfigurace experimentu, popis měření i 
vyhodnocení získaných dat. Byly provedeny 4 typy experimentů, kdy byla měněna frekvence zatěžování a lubrikace 
styčných ploch umělé kolenní náhrady. Pro experimenty byla vybrána kluzná dvojce, kdy femorální část protézy 
byla z kobalt-chromové slitina a tibiální plato z  vysokomolekulárního polyetylenu (UHMWPE). Teplota, a to oceňuji, 
byla v experimentální sestavě měřena dvěma různými nezávislými metodami, integrovanými termočlánky a 
termokamerou. 

Obrázky, schémata a grafy uváděné v práci jsou přehledné a srozumitelné. Některé bohužel horší kvality, 
avšak stále čitelné. 

V práci je uváděno 15 zdrojů, co považuji za dostatečné. Studentovou vydatnou oporou byl v práci zdroj [6], 
který je cca 20x citován a jsou z něj uváděny mnohé gryfy. Dalšími výraznými zdroji byly [12, 13] (citované cca 9x a 
14x). Oceňuji, a je ke cti studenta, že polovina zdrojů, ze kterých čerpal, jsou časopisecké publikace, ke kterým se 
řadí i výše hojně citované zdroje. Také vice jak polovina zdrojů je mladších 10 let. 

Seznam použitých veličin je bohužel neúplný. Chybí v něm některé veličiny uváděné ve 4. kapitole, které 
nejsou popsány ani v textu. 
 
K práci mám některé faktické připomínky poznámky co bych v textu ocenil: 
 

• Je škoda, že autor při výčtu materiálů a vlastností kloubních náhrad se nezmínil o možné toxicitě některých 
materiálu a třeba i o vlivu teploty na uvolňování „nezdravých“ prvků z náhrad při dlouhodobém vystavení 
materiálu biologickým podmínkám.  

• Při porovnávání vlastností materiálů, zejména těch mechanických, bych jako technik ocenil nějaký ilustrační 
graf (grafy) mechanických charakteristik, třeba z tahové zkoušky.  

• V rešerši mi není zcela jasné, proč jsou zkoumány zrovna tyto hodnoty relativní rychlosti (26, 52, 78, 128 
mm/s). Je to z kinematiky fyziologie chůze (běhu) nebo normy podobně jako hodnota normálového 
zatížení? 

• V kapitole 4.2.3. autor cituje [13] a píše že byla prováděna indentační zkouška, kdy indentem byla kulička 
atd. a dále v textu je obr. 17 s citací [13], kde je zjevný nekruhový indent (typuji indent od jehlanu). Patří 
tyto informace k sobě?  

• V práci se autor zabývá teplotními vlastnostmi zejména vysokomolekulárního polyetylenů, který je 
polymerem. Krátký exkurz do základních oblasti struktury polymerů a teplotních charakteristik, např. 
teplota skelného přechodu Tg nebo teplota viskózního toku Tf, by práci prospěl. 
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• V práci není uvedeno, zda byla při experimentech zkalibrována termokamera s teplotní sondou, aby byly 
výsledky porovnatelné. Jsou prezentovány jak absolutní hodnoty teploty, tak teplotní diference. Např. nad 
teplotou 65 °C dochází již k denaturaci některých bílkovin a nad 37 °C k termické kontrakci nativního 
kolagenu ve vodní lázní až o 1/3 délky vlakem. Při vyšších teplotách dochází k denaturaci kolagenu, který je 
jednou ze složek biologické tkáně. V kapitole 5.8. byla termokamerou naměřena teplota 72 °C.  

• Je škoda, že nebyla do vyhodnocení měření z termokamery brána hodnota teploty v místě, kde byla 
integrovány termočlánky a byla brána nejvyšší teplota UHMWPE vložky. Potom by se pomocí rovnice vedení 
(přestupu) tepla daly hodnoty porovnat nebo dopočítat.  

• Není mi zcela jasné proč nejvíce narůstá teplota pod vnějším kondyle. Zda je to dáno kinematikou zatížení 
nebo artefaktem v rozložení zatížení a jak to je ve srovnání s nějakou jinou prací.  

• Experimentálně získanými daty teploty je proložen pomocí metody nejmenších čtverců model, obr. 29 až 
31. Bylo by dobré prezentovat i úspěšnost regrese, modelu, např. indexem determinace nebo jinak.  

 
Přes výše uvedené připomínky a neskromná přání, splňuje práce všechny nároky na bakalářskou práci. Student 
jednoznačně prokázal, že se umí orientovat v zadané problematice, umí zpracovat cílenou rešerši a poradí si i při 
realizace a vyhodnocení experimentů. Práce, dle mého názoru, může přispět k optimalizaci prováděných 
experimentů s umělými klouby a experimentálním možnostem Laboratoře biotribologie. Student ve své práci splnil 
všechny body zadání a dokázal ze získaných poznatku vyvodit závěry, které v práci uvádí. 
 

 

Doplňující otázka: 

 

Pokud se při opotřebení tibiálního plata z materiálu uvolňují částice, co s nimi organismus dělá a jaké to může mít 
důsledky? 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 16.8.2019     Podpis: Ing. Hynek Chlup, Ph.D. 


