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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Posuzovaná diplomová práce v rozsahu 93 stran je členěna do 6 kapitol, přičemž obsahově 

nejvýznamnější jsou části s literární rešerší stavu studované problematiky, popisem použitých 

experimentálních metod, a zejména části 5, kde autor prezentuje získané výsledky měření a zabývá 

se jejich diskusí.  

Autor se zabývá studiem mikrostruktury a mechanických vlastností slitin titanu zpevněných 

kyslíkem. Práce má zřejmý aplikační charakter a jejím cílem je nalézt optimální postup pro 

přípravu materiálu pro výrobu kloubních implantátů (zejména náhrad kyčelního kloubu) pro 

českého výrobce fy Beznoska Kladno. Pro tyto účely autor zvolil 3 způsoby termomechanického 

zpracování – zápustkové kování, válcování za tepla a kování za studena s následným žíháním, 

které odpovídá reálným technologickým postupům v průmyslu. Autor provedl podrobnou 

charakterizaci mikrostruktury materiálu a koreloval mikrostrukturní změny s mechanickými 

vlastnostmi. Mikrostrukturní změny prováděl pokročilými metodami skenovací mikroskopie a 

difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD). Kvalita snímků mikrostruktury svědčí jednoznačně 

o tom, že autor velmi dobře zvládl tyto charakterizační metody i jejich interpretaci. Mechanické 

vlastnosti charakterizoval měřením mikrotvrdosti a tahovými zkouškami a doplnil je únavovými 

zkouškami a měřením elastických vlastností, které jsou zásadní charakteristikou materiálu pro 

implantáty. Velmi podrobná diskuze získaných výsledků a korelace změn mikrostruktury svědčí 

jednoznačně o tom, že autor se v uvedené problematice orientuje na úrovni, která je pro 

diplomanta neobvyklá. Na základě velmi pečlivé diskuse se autorovi podařilo navrhnout optimální 

postup přípravy materiálu pro výrobu kloubních implantátů s vysokou pevností a relativně nízkým 

elastickým modulem. 

Za nejvýznamnější výsledek diplomové práce považuji část 6, kde autor prezentuje 

originální postup návrhu nového typu slitiny pro kloubní implantáty na základě kritéria snížení 

stability beta-fáze manipulací prvkového složení příměsí slitiny s cílem dosáhnout dalšího snížení 

elastického modulu materiálu na základě kritéria optimálního poměru valenčních elektronů na 

atom. U nově navržených slitin autor studoval mikrostrukturu a mechanické vlastnosti a prokázal 

jednoznačně správnost postupu volby slitin, tj. dosažení nižšího elastického modulu a vyšší 

pevnosti ve srovnání s klasickými slitinami TNTZO. Tyto výsledky jsou zcela originální a mají 

velký publikační potenciál, neboť obsahují fundamentální poznatky o mechanismech řízení fázové 

stability pomocí chemického složení v metastabilních slitinách Ti. 

Anglický text práce je napsán velmi dobrou angličtinou, čtivě, srozumitelně a přehledně, 

s minimálním množstvím stylistických nepřesností a některými překlepy. Nepřesná jsou třeba 

vyjádření o textuře – tedy přednostní orientaci zrn na str. 55, 58 (textura stejná jako u 

monokrystalu, textura není kompletně nahodilá). V tabulce by měly být uvedeny chyby. 

Odpovídající chyby jsou nicméně na obr. 6.7. U tabulky 5.1 je komentář o nepatrném nárůstu 

mikrotvrdosti pro tyč 25 mm, nicméně rozdíly jsou v rámci experimentálních chyb. V popisku obr. 

5.11 má u b) být uvedeno pravděpodobně 1200 °C. 

V závěru práce bych očekával stručný komentář autora k dalšímu postupu výzkumu v této 

oblasti. V žádném případě tyto námitky nijak nesnižují kvalitu práce, která svým rozsahem i 

úrovní odborné diskuse výsledků významně převyšuje rozsah běžné diplomové práce. Bez 

nejmenších pochybností doporučuji práci přijmout jako diplomovou a hodnotím ji stupněm 

výborně. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuse: 

K práci mám následující otázky a prosím autora o stručné vyjádření během obhajoby: 

 

1. Proč autor prezentuje na obr. 6.4 a křivky napětí – deformace včetně elastické části? (běžně 

plasticitu charakterizují křivky skutečné napětí vs. skutečná deformace bez elastické části, jak 

autor rovněž správně uvádí v části 4.2.4. pod vztahem (4.6))  

 

3. Dvě z navržených slitin na obr. 6.4 b vykazují významně nižší tažnost. Je pro to nějaké 

vysvětlení? Jaká je reprodukovatelnost tahových křivek? 

 

4. Důležitou vlastností materiálu pro kloubní implantáty je únavová odolnost. Je jasné, že časově 

náročné únavové zkoušky těchto materiálů nelze dělat v rámci diplomové práce. Zajímalo by mne, 

zda má autor alespoň nějaké předběžné výsledky/odhady únavové odolnosti/meze únavy u těchto 

nových slitin. 

 

5. Mohl by se autor vyjádřit ke svému podílu na následujících experimentech – únavové zkoušky, 

ultrazvukové metody, deformační zkoušky slitiny TNTZO za vysokých teplot – Gleeble TU Graz). 

 

6. Mohl by autor podrobněji popsat konstrukci KAM map a rozdíl oproti mapám GOS? 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěla 
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