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Doktorandka je absolventkou Fakulty strojního inženýrství Ústavu materiálových věd 
a inženýrství. Doktorandské studium v prezenční formě absolvovala v letech 2016-
2020 na CEITECu VUT v Brně ve skupině Pokročilých keramických materiálů. 

V rámci studia doktorandka splnila všechny povinnosti ze studia vyplývající. V průběhu 
prvního ročníku úspěšně složila plánem předepsané zkoušky, a v dalších letech pak 
v rámci pedagogické praxe vedla na FSI VUT v Brně praktická cvičení předmětu 
Syntézy nekovových materiálů 4. ročníku magisterského studia. Dále se podílela na 
vedení bakalářských a diplomových prací studentů ÚMVI FSI VUT v Brně. Byla 
řešitelkou dvou projektů specifického výzkumu v letech 2017 a 2018 a členem 
řešitelského týmu projektu COST a GAČR vedených školitelem v letech 2017-2020. 
Během studia absolvovala krátkodobé stáže v rámci ČR a dlouhodobou stáž 
v Německu, na Univerzitě v Erlangenu na pracovišti Prof. Boccacciniho ústavu 
biomateriálů. 

Studentka si v rámci relativně širokého tématu studia zaměřeného na přípravu 
nanostrukturních biomateriálů vybrala téma přípravy nanostruktur elektrostatickým 
zvlákňováním. Tato metoda byla na našem pracovišti v době zahájení jejího studia 
nově zavedena a doktorandka se tak musela vypořádat s mnoha překážkami 
procesního a technického charakteru a k přípravě a charakterizaci samotného 
materiálu tak vedl delší čas, než bylo plánováno. Objem výsledků práce se tak může 
zdát menší, než je obvyklé, nicméně je dostatečný pro ucelení disertačního tématu. 

Po celou dobu studia pracovala na experimentech samostatně a poměrně iniciativně. 
Přesto, že své výsledky poměrně pravidelně prezentovala na konferencích domácích 
i zahraničních, nedokázala využít svůj potenciál k významnější publikační aktivitě a její 
publikační výstupy jsou mírně podprůměrné. Disertační práci finalizovala v roce 2021 
v rámci distančního studia při zaměstnání. 

Disertační práce obsahuje zajímavé a původní výsledky, díky interdisciplinárnímu 
charakteru jsou přínosné a aktuální pro odbornou komunitu nejen v oblasti 
biomateriálového inženýrství. 

Na základě uvedeného 

doporučuji disertační práci k obhajobě a udělení titulu PhD. 

V Brně dne 24.9.2021 Doc. Ing. Klára Částková, PhD.


