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Odborná úroveň práce:  

 vynikající    velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Věcné chyby: 
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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Bakalářská práce se zabývá charakterizací nově vyvinuté slitiny Ti-Nb-Ta-Zr-O, která je navržena 

jako materiál pro výrobu kloubních implantátů. Bakalářská práce je součástí výzkumu na Katedře 

fyziky materiálů (KFM), který probíhá ve spolupráci s firmou Beznoska s.r.o., Kladno, která se 

zabývá výrobou kloubních implantátů.  



Hlavní náplní práce bylo využití vhodných experimentálních metod pro charakterizaci 

mikrostruktury a mechanických vlastností litého a kovaného stavu studované slitiny. Student 

Dalibor Preisler zvládl techniky přípravy vzorků a charakterizační techniky v rozsahu odpovídající 

bakalářskému studiu.  

Nepovažuji za nutné se podrobně zabývat hodnocením jednotlivých částí práce. Úroveň prezentace 

výsledků po slovní i grafické stránce je na dobré úrovni. Některá vyjádření ovšem odpovídají 

skutečnosti, že relevantní předměty z oblasti fyziky materiálů jsou zařazeny až v magisterském 

studiu. Práce má vhodnou strukturu a student pečlivě popisuje a interpretuje dosažené 

experimentální výsledky. Po odborné stránce student prokázal svoji schopnost orientovat se ve 

složité oblasti beta-slitin titanu pro medicínské využití. 

Na konci práce student uvádí možné navazující experimenty, z čehož je zřejmé, že bakalářská 

práce je dobrým základem pro další výzkum a práci diplomovou.  

Dosažené výsledky student prezentoval formou posteru na mezinárodní konferenci Metal v Brně a 

bude prezentovat na studentské konferenci JuniorEuromat v Lausanne ve Švýcarsku. 

 

Bakalářská práce splnila vytyčené cíle.  

  

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

K předkládané práci nemám otázky.  

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 
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