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Studium sklokeramictcých povlaků v kontaktu s biologickým

prostředím

t. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadánt práce po stránce odborné i časovó):

Úkolem bakalářskó práce bylo prostudovat použití sklokeramiclcých povtaků v praxi,
rrýrobu a vlnstnosti skloker*miclrých povlaků, vliv biologiekóho prostředí na
vlastnasti sklokeramických povlakůo navrhnout metodiku experimentátních pracío
provést experimentální práce a jejich vyhodnocení

Posouzení dosažených výsledků(qýpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentální práce, ói|či závéry, přínos práce a možnosti jejího praktického vyržití).

BakalářsM práce má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část popisuje
předběžné úpravy povrchu, skelné a kr7stalickó povlalry. Velká část prácc je
yěnována fyzilrálním, ehtmiclqým, korozním a mechaniclrým vlastnostem skelných
povlakŮ. Teoretická část také popisuje bioaktivní sklokeramiku a bioaktivní titan.

Ve výzkumné části jsou prezentovány rrýstedky výzkumu zabývajícího se hodnocením
sklovitého smaltovóho povlaku, který byl aptikoyán v biologickém prostředí. Řešení
této problematiky má velký význam v medicíně, kde je sklokerarnika využívána
předevŠím pro povlakování titanových imptantátŮ. Předností sklokeramikř, je její
pórovitost, která usnadňuje buňkám, tvoffcí kostní tkáň, snadnější přichycení na
implantátu.

Experimentální zkoušlry byly provedcny dle platných předpisů a norem.

PŮvodnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma
zpracováni, jaká část práce j e převzata a do jaké miry lze práci pokládat za dilo studenta}:



Studentka využila ke zhodnocení současného stavu řešeného problému v bakalářlské
práci dostupné publikace. §tudentka samostatně navrhla metodiku experimentálních
prací a provedla experimenty.

4. Formální náležitosti práce (r,da byly dodženy zásady obsažené v dokumentu
FS_SME_05_003,,Zásady pro vyprccováni diplomové {balmlářské) próce"',dálechyby a
opomenuti, jejich závažnosí, přehlednost a vnějši úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovidá normám, popř. provontim a bezpečnostním předpisům):

Autorka předložila prácio která po formální stránce splňuje požadavky kladené na
bakatářské práce Práce je psaná s ojedinětými překlepy.
- graf 1, lépe popisovat legendu grafu

V dalším stupni tohoto výzkumu by se studentka měla také věnovat mechaniclcým
vlastnostech sklokeramickým povlakům (mikrotvrdost, lomová houževnatost,
pfilnavost, atd.)
5. I}otaqy na studenta {konkrótní dotazy, které by měl sfudent odpovědět u obhajoby práce,

nezbytný bod posudku):

Uved'te výhody a nevýhady použití skloviťých smaltových povlaků.

ó. Celkové zhodnocení práce kda svědčí o dostatečných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zdapráci doporučuje k obhajobě):

Áutorka splnila zadáním stanovený cil bakalářské práce. Výstedky této bakalářské
práce budou přínosem pro další experimentální práce v oblasti sklokeramických
materiálů.

Ce§kgvó k*dre*eeaaí pnáce:

Předloženou bakalářskou práci doporučujik obhajobě a navrhuji hodnoccní

velmi dobře.

V Ostravě dne 31.5. 20ló Zá2
podpis oponenta práce
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