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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená diplomová práce je z pohledu náročnosti na velmi dobré úrovni, která zcela naplňuje
požadavky na magisterskou práci. Struktura a návaznost jednotlivých částí práce je logická a plně
srozumitelná. Práce je úplná, diplomantka splnila cíl velmi dobře.

2. Aktivita studenta během řešení.
Vzhledem k tomu, že se diplomantka zajímala od prvních dní po nástupu na magisterské studium o
zadání a práci na tomto tématu a systematicky během celého studia danou problematiku zdárně
rozvíjela, nelze aktivitu studentky hodnotit jinak než výborně.

3. Aktivita při dokončování.
Jelikož byl na počátku řešení tématu stanoven ve spolupráci s diplomantkou harmonogram řešení a
tento byl důsledně dodržován, nenastal v konečné fázi a ani v průběhu řešení projektu žádný problém.
Práce byla dokončena v předstihu a průběh řešení byl dostatečně konzultována.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Cílem diplomové práce byly způsoby  měření a charakterizace parametrů a vyhodnocení vlastností
chirurgického laseru. Navržené a použité postupy uvedené v práci při návrhu měření a zpracování
jsou originální a přínosné pro extrakci požadovaných dat. Z předložené práce je zřejmé, že
diplomantka se v dané problematice velice dobře orientuje. Diplomantka prokázala při návrhu a
realizaci kvalitní inženýrský přístup k řešení vzniklých technických problémů.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Diplomová práce sice nové poznatky nepřináší, ale potvrzuje dřívější předpoklady a vhodně je zde
aplikována znalost technických a medicínských znalostí. Jelikož diplomantka věnovala značnou část
důkladné rozvaze při řešení problému a tato vyústila v zajímavé a důmyslné řešení, lze toto
představené řešení  považovat za jistý přínos k problematice analýzy výstupních vlastnosti
medicínských laserů.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomantka jednoznačně prokázal orientaci v odborné literatuře a schopnost aplikace získaných
poznatků do své práce a svých pracovních postupů. Uváděná prostudovaná odborná literatura je
adekvátní zadání diplomové práce a její rozsah svědčí o důkladném studiu a v průběhu řešení.

7. Souhrnné hodnocení.
Řešení diplomové práce bylo měření a charakterizace výstupních parametrů chirurgického laseru s
cílem ověřit předpoklady a detailně popsat odchylky v deklarovaných vlastnostech. S využitím
vhodně navržených postupů a vyhodnocení získaných výsledků bylo dosaženo důležitého výsledku
pro další pokračování v pokročilé analýze změny parametrů laseru s ohledem na stárnutí součástek.

8. Otázky k obhajobě.
1)Jak by jste vysvětlila velkou odchylku nastavení výstupního výkonu v rozsahu 1 - 2 W?
2)Jak lze interpretovat obrázek 28: Graf závislosti výkonu na vzdálenosti od měřícího přístroje a při
jaké vzdálenosti bylo měřeno?
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