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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Špačková Jméno: Marcela Osobní číslo: 456587
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Optika a optometrie
Název práce: Samočistící vrstvy brýlových čoček

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

28

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 30)* 24

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

8

4. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 30)*

29

5. Celkový počet bodů 89

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Prosím o dovysvětlení rozdílu v oděruvzdornosti u plastových a minerálních čoček.

2. 

3. 
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Posudek na bakalářskou práci Marcely Špačkové

Samočistící vrstvy brýlových čoček

Ústředním tématem předložené bakalářské práce je popis a srovnání samočistících úprav brýlových čoček. Důležitou
součástí práce, je také experimentální část zaměřená na měření transmitance a smáčivosti.
Na úvod autor přehledně seznámí čtenáře s jednotlivými materiály pro výrobu brýlových čoček. Poté se věnuje
fyzikálním vlastnostem materiálů, především smáčivosti a transmitanci, které přímo ovlivňují kvalitu vidění. V další
kapitole  autor  detailně  popisuje  problematiku  samočisticích  vrstev,  kde  vysvětluje  rozdíl  mezi  hydrofilním  a
hydrofobním  povrchem.  V  závěrečné  experimentální  části  se  čtenář  dozví  postupy  při  měření  smáčivosti  a
transmitance a výsledky testů.
Předložená  práce  obsahuje  76  stran  textu  včetně  obrázků  a  tabulek.  Je  vhodným  a  logickým  způsobem
strukturována, rozsah i odborná forma odpovídá charakteru práce a plně koresponduje se zadáním tématu.
Práce obsahuje drobné nedostatky (např. nejasná výhoda organické čočky vůči minerálu na str. 12, interpretace
oděruvzdornosti materiálu CR39 na str. 13)
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B.

V Olomouci dne 4.6.2019
Bc. Jakub Rapant

Jméno a příjmení: Bc. Jakub Rapant
Organizace: Fokus optik a.s.
Kontaktní adresa: Šířava 17, Přerov
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