
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

X posudek vedoucího   posudek oponenta   

X bakalářské práce   diplomové práce 

 

 

 

Autor:  Ilya Ibragimov 

Název práce: Morfologie a tvrdost částic titanového prášku připraveného 

kryogenním mletím 

Studijní program a obor: Fyzika, Aplikovaná fyzika 

Rok odevzdání: 2018  

 

Jméno a tituly vedoucího: PhDr. RNDr. Josef Stráský Ph.D. 

Pracoviště: Katedra fyziky materiálů 

Kontaktní e-mail: josef.strasky@gmail.com 

 

 

 

Odborná úroveň práce:  

 vynikající    velmi dobrá   X průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Věcné chyby: 

 téměř žádné   X vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 

 

Výsledky: 

X originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 

 

Rozsah práce: 

 veliký   X standardní    dostatečný    nedostatečný 

 

Grafická, jazyková a formální úroveň: 

 vynikající   X velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Tiskové chyby: 

 téměř žádné   X vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 

 

Celková úroveň práce: 

vynikající    velmi dobrá   X průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

 

 

 

 

 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

V bakalářské práci se student Ilya Ibragimov zabýval výrobou titanového prášku ojedinělou 

metodou kryogenního mletí.  

Student pracoval s atomizovaným práškem tzv. komerčně čistého titanu a připravil dva stavy 

prášků pro kryogenním mletí, které nadále charakterizoval. Po odborné stránce student prokázal 

svoji schopnost orientovat se v obtížné a málo prozkoumané problematice práškové metalurgie 

slitin titanu.   

Kromě vlastního kryogenního mletí se student podrobně zabýval následným čištěním prášku 

v rukavicovém boxu. Jednalo se o časově náročnou a průkopnickou práci, neboť o čištění prášku 

po kryogenním mletí dosud existuje minimum informací v odborné literatuře. Vyvinutý proces 

bude používán i při dalších experimentech a jedná se jasný přínos předkládané práce pro 

následnou vědeckou práci na školícím pracovišti. 

Student následně zvládl přípravu práškových vzorků pro mikroskopická pozorování. Pro dosažení 

experimentálních výsledků student používal řadu charakterizačních metod - zejména skenovací 

elektronovou mikroskopii a měření mikrotvrdosti. Při měření mikrotvrdosti vyvinul a využíval 

metodu pro měření tvrdosti částic prášku s velmi malými zatíženími.   

Dosažené výsledky byly publikovány v článku „Cryogenic Milling of Titanium Powder“ v 

časopise Metals (IF = 1.984). Hlavním autorem uvedeného článku je Bc. Jiří Kozlík, který jako 

první použil a významně rozvinul metodu kryogenního mletí na Katedře fyziky materiálů a 

zásadním způsobem se spolupodílel na vedení studenta.  
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