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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Diplomová práce prezentuje zejména výsledky experimentálního studia slitiny Ti-35Nb-6Ta-7Zr-

0,7O, která byla připravena různými metodami tváření. Studovaná slitina byla vyvinuta v rámci 

spolupráce pracovníků Katedry fyziky materiálů s firmou Beznoska s.r.o. pro výrobu kovových 

náhrad velkých kloubů. Slitina v odlitém stavu vykazuje nedostatečnou únavovou odolnost. Cílem 

výzkumu je zlepšení mechanických vlastností slitiny prostřednictvím zjemnění mikrostruktury.  

 

Úvodní kapitola poskytuje podrobný a zasvěcený vhled do problematiky využití slitin titanu pro 

využití v medicíně, zejména slitin titanu se zvýšeným obsahem kyslíku a tedy s vyšší pevností. 

Srovnatelný vhled do této pokročilé problematiky dosud nebyl v literatuře k dispozici a svědčí o 

vynikajícím autorově přehledu ve studované problematice.  

Metody přípravy a charakterizace materiálu jsou popsány pečlivě, s vhodnou obrazovou 

dokumentací, avšak úvod do standardních technik (skenovací elektronová mikroskopie, tahové 

zkoušky) může působit příliš rozvláčně.  

Kapitola obsahující hlavní výsledky je uspořádána systematicky, avšak její celkový rozsah 36 stran 

může odradit i nadšené čtenáře. Z hlediska pokročilé experimentální charakterizace lze 

vyzdvihnout zejména využití netradičních metod zobrazení dat difrakce zpětně odražených 

elektronů (EBSD). Obě prezentované metody (kernel average misorientation - KAM a grain 

orientation spread GOS) umožňují nový náhled na rozložení plastické deformace v materiálu, a 

tím poskytují vhled do procesů zotavení a rekrystalizace. Nejhodnotnější výsledky (z hlediska 

fyzikálního i praktického) byly dosaženy při kování za studena následovaném rekrystalizačním 

žíháním s optimalizovanými parametry (teplotou a časem žíhání). Pozitivně také hodnotím 

uvedení stručného shrnutí na konci každé sekce této kapitoly.  

Celkově šestá kapitola práce není zcela sourodá se zbytkem diplomové práce, avšak podstatným 

způsobem odhaluje, jak lze pokračovat ve vývoji slitin Ti s ještě lepšími vlastnostmi na základě 

podrobného porozumění mechanismům zpevnění a fázové stability. Jedná se o významný základní 

výzkum, který je plně globálně konkurenceschopný. Dosažené výsledky lze považovat za 

předběžné a neúplné, avšak jsou významným příslibem pro další výzkum během doktorského 

studia.  

Na konci práce se ukrývá obsáhlá tabulka (10 stran), která shrnuje vlastnosti biokompatibilních 

slitin Ti se zvýšeným obsahem kyslíku na základě podrobného studia literárních předmětů. 

Výsledek této sisyfovské práce byl využit pro sepsání kapitoly: Biocompatible beta-Ti alloys with 

enhanced strength due to increased oxygen content, jíž je autor práce spoluautorem, a která byla 

publikována v knize - F. Froes, M. Qian (Eds.): Titanium in Medical and Dental Applications, 

Woodhead Publishing in Materials, Elsevier, 2018.  

 

Výsledky diplomové práce autor prezentoval na mezinárodních konferencích ISPMA 14 (Praha, 

září 2017), Euromat (Soluň, září 2017), TMS 2018 (Phoenix, březen 2018) a Metal (Brno, květen 

2018).  

 

Domnívám se, že předkládaná diplomová práce naplňuje požadavky kladené na tento typ práce, a 

to z hlediska rozsahu výsledků, kvality výsledků a úrovně jejich prezentace. Výsledky dosažené 

v diplomové práci jsou dobrým základem pro čtyřleté doktorské studium. 

 

Práci doporučuji uznat jako práci diplomovou a doporučuji ji hodnotit stupněm výborně.  

 

 

 

 



Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

V případě dostatku času při obhajobě může autor osvětlit princip metod KAM a GOS pro 

prezentaci výsledků měření metodou EBSD.  

  

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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