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Oponentský posudek na disertační práci 

„Vlastnosti a in vitro degradace kovových biodegradabilmích materiálů“, 

kterou předložila paní Ing. Ivana Ročňáková. 

 

 Doktorská disertace se věnuje aktuálnímu tématu aplikace biodegradabilních kovů určených 

pro medicínské aplikace. Autorka vypracovala komplexní práci, která se mnohostranně věnuje 

problému degradace biomateriálů (Mg, Zn) s různou povrchovou úpravou v různých korozních 

prostředích. Práce má 116 stran textu 75 obrázků, z nichž mnohé jsou vícenásobné a, b. c. .. a 36 

tabulek. V práci jsem nalezla 150 citací. Disertace má netradiční členění. V úvodní části své 

disertace autorka charakterizuje biodegradabilní kovové materiály se speciálním zřetelem na hořčík 

a zinek, dále typy koroze, povrchové úpravy ovlivňující rychlost koroze a dále metody studia 

koroze biodegradabilních materiálů. Dále jsou uvedeny metody přípravy hydroxyapatitu a 

povrchových vrstev z tohoto materiálu. Tento úvod tvoří asi třetinu celé práce a je z něj zřejmé, že 

autorka se důkladně seznámila s problematikou, která je sice relativně nová, ale kde počty článků 

přibývají geometrickou řadou.  

Cíle dizertační práce byly formulovány ambiciózně a srozumitelně. Byly vesměs splněny. V prvním 

bodu je jako cíl uvedena charakterizace mechanických vlastností hořčíku a zinku. O nich jsem však 

toho v práci mnoho nenalezla. V plánu experimentu v bodě 1 je plánováno vyhodnocení 

mechanických vlastností Mg a Zn tyčí pomocí tahových zkoušek, měření mikrotvrdosti a 

charakterizace mikrostruktury experimentálního materiálu. Výsledky těchto experimentů, kromě 

snímků světelné mikroskopie jsem v práci nenašla. Také diskuse se omezila jen na vliv velikosti 

zrna na rychlost koroze, případně na vliv dvojčat, která se tvoří v Mg již při malých deformačních 

napětích. Nicméně mechanické vlastnosti těchto materiálů jsou dostatečně známy, v literatuře 

najdeme řadu informací, a není asi nezbytně třeba je opakovat. V experimentální části je 

charakterizován výchozí biodegradabilní materiál, dále materiál s ochranou povrchovou vrstvou a 

jsou uvedeny výsledky experimentů. Těch bylo skutečně požehnaně, mnohé časově velmi náročné. 

Autorka zvládnula řadu experimentálních technik; experimenty a jejich výsledky jsou pečlivě a 

podrobně popsány. Problém koroze je zkoumán z různých aspektů a výsledkem je komplexní obraz 

o zkoumaných materiálech a jejich korozní odolnosti ve vybraných korozních prostředích. Zde je 

autorka evidentně doma a oceňuji také pečlivost, se kterou byly experimenty provedeny, popsány a 

zhodnoceny. Takový přístup není v dnešní hektické době zcela běžný. V diskusi byly shrnuty 

výsledky experimentů a a srovnány s výsledky ostatních autorů. Vznikla práce, která je zralá a 

svědčí o tom, že autorka problém zvládnula dobře. 



Ve Web of Science jsem našla 2 práce autorky, vztahujících se k tématu disertace. Byly uveřejněny 

v renomovaných časopisech. Ostatní 4 jsou hlavně v konferenčních sbornících.   

 

Připomínky: 

  

 Prezentované články, ve kterých byly publikovány výsledky disertace, mají vždy ještě 

spoluautory. Mohla by paní Ing. Ročňáková přesněji vymezit svůj podíl?  

 Experimentální body na obrázcích jsou proloženy vesměs spliny. Na některých obrázcích 

(např. 64 a 70) jsou lokální minima a maxima. Má toto proložení nějaký význam? Jedná se 

skutečně o děj, který se periodicky opakuje?   

 

Otázky do diskuse:  

 

1. Autorka ve své práci neuvádí, jak by práce na daném problému měly pokračovat. Mohla by 

autorka nastínit svou vizi?  

2. Jak by případně mohlo termomechanické zpracování kovů slitin ovlivnit rychlost koroze 

BKM (např. intenzívní plastická deformace – ECAP)? 

3. Jako roli by případně v rychlosti koroze mohla hrát metoda přípravy materiálů (práškově 

metalurgické materiály)? 

4. Jak by se mohlo projevit opracování povrchu laserem, kdy by vzniknula povrchová amorfní 

vrstva?  

5. Experimenty byly provedeny in vitro v simulovaných tělních tekutinách. Jaké výsledky 

dávají experimenty in vivo ve srovnání s experimenty in vitro.  

 

Zkrácená verze práce obsahuje všechny podstatné součásti práce: experimenty, výsledky a jejich 

hodnocení.  

Závěrem chci zdůraznit, že předložená disertace přináší nové originální výsledky a splňuje 

požadavky, které jsou kladeny na doktorské disertace. Některé její části byly publikovány. Autorka 

prokázala schopnost samostatné vědecké práce. Cíle disertace byly bohatě naplněny. Proto 

jednoznačně doporučuji předloženou disertaci uznat jako doktorskou disertaci. Doporučují komisi, 

aby po obhajobě předložila vědecké radě fakulty návrh udělit 

 

paní Ing. Ivaně Ročňákové 

 

vědecký titul philosophie doctor. 
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