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Název tématu:
§tudium zxnén vlastrrostí sklokeramického povlaku v k*ntaktu

s biclogiclrym prostředím

t. Problepratika práce {ujrnezení okruhrr probléí}iů řeše*ých v prá*t, jejich aktuátragst a
návaznost na praxi, il*scuzení náročnosti zaóáni práce po stránce adbor:ré i časové).

Úkotem bakalářské práce bylo prostudovat použití sklokeramických povlaků v praxi,
výr*bu a vlastxasti eklakeramic§eh povlakťl, vliv biologického prostředí §a
vlast*osti slrlgkeramiekýeh povlaků, navrhrrg§t nrttodiku experirnentálníeh prací,
provést experin*ntální práee a zFťacovát techniekau zprávu.

Posouzení dosažených výsledků(výpočty, projekční nebo progfamové řešeni,
experimentálrd práce, dilči závěry, přínos práre a mažnosti jejihc praktického využitíi:

Bakatářsl*á práce má te*retick*-výzlrurnxý *trarakter. Te*reticlcá část pcpisujs
výrobu sklokeramicřcých povlaků. Velká část práee je věncvána fyzikálnirn,
chemickým, korozním a mechanickým vlastnostem sklokeramických povlaků.
Teoreticlrá část t*ké popisuje tri*kerarniku a bioaktivuí rnateriáIy.

Y* výzkrrm*é části jsou prezentovány výsledlry vj,zkrrmrr zabývajíeího se hodnecením
sklovitéha smaltového povlaku, který byl aplikován v lriologickém prcstředí.
Následně byla hodnocenn změna tloušt'§ povlaku, změna barevného odstínuo změna
odolnosti smaltu proti rneehanickým nárazrinr. Řešeni této prclrlemati§ má vetký
výz**m v medicině.

Experimentální zkoušky byty provedeny die platných předpisů a norer§.

2.



3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma
zptacavátú, jaká část práce je převzata a do jaké miry 1z* práci pokládat za dlio studenta):

§tudent v7rržil ke zhodn*ceni současného stavu řešeného prstllému v lrakalářské
práci dostupné publikace. Student samostatně navrhla metodiku experimentálních
prací a provedl a vyhodnotil experimenty.

4. Fonnálni náležitosti práce {záa byly dcdrženy zásady obsažené v dckurnentu
FS_SME_05_003 ,,Zása$; pro \,ypracování diplorursvé (bak:alářské) práce",dálechyby a
apcmenuti, jejich závažn*st, přehledncst a vnější úprava, grafické přílohy" jak práce
odp*vidá nsrtnám, popř, pr*v*zrúrrl a bezpečnostním předpisům}.

Autor předložil práci, která po formální stránce splňuje p*žadav|<y kl*dené na
bakalářské práce. Práceje dobře čitelná, bez překlepů v odpovídajírí grafickó úpravě. .
Bakatářská práee je logie ky členěna. Áutor přistupoval k* zpracování bakalářské práce
z*dp*vědně a sarlr*sť*t*ě.

5, Dctazy na studenta {konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
nezb3ltný bod pcsudkui :

Uveďte jako* teehnikou byt připraven sklovitý smaltorrý povlak pra experimentální
zkouš§.

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zdaptá*i dcpcručuje k cbhajobě):

Áwtcr splnií zadáním stancve*ý cíi bakatářské práce. Výsledky téte bakalářské práee
tludou příncsem pro další experimentální práce v otllasti povlaků vhodných pro
biologieké prostředí.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou trakalářskou práci doporrrčujik obhajcbč a navrhuji hoclnocení

r,í.borxě.

V Ostravě dne 31 .5. 2017 fu
podpis oponenta práce


