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Disertační práce studuje korozní chování biodegradovatelných kovových materiálů – hořčíku a zinku. 

Biodegradovatelné kovové materiály jsou vyvíjeny pro konstrukci implantátů s přechodnou funkcí – 

zejména stentů a prvků pro fixace zlomených kostí. V porovnání s biodegradovatelnými polymery 

využívanými v medicíně v současné době, kovové materiály dosahují výrazně vyšších hodnot pevností 

a houževnatostí, což je významné právě pro konstrukci mechanicky zatěžovaných implantátů. Téma 

disertační práce proto považuji za vysoce aktuální, neboť výzkumem biodegradovatelných kovů se 

zabývá řada předních materiálově orientovaných výzkumných pracovišť v Evropě a ve světě. Přesto 

však dosud ke komerčnímu rozšíření těchto materiálů nedošlo, což naznačuje složitost tohoto 

výzkumu.  

Disertační práce je dělená na Úvod, Teoretickou část, Cíle, Experimentální část zahrnující i dosažené 

výsledky, Diskuzi a Závěr. V teoretické části autorka popisuje biodegradovatelné materiály na bázi 

slitin hořčíku a zinku, které se v současnosti jeví jako nejslibnější. Autorka velmi dobře zvládla 

teoretickou stránku řešené problematiky, o čemž svědčí 150 citovaných literárních zdrojů. Realizované 

experimenty se zaměřily na studium chování dvou materiálů – čistého hořčíku a čistého zinku. 

Materiály byly dodány k experimentům ve formě tvářených tyčí. Experimenty zahrnovaly studium 

mikrostruktury, přípravu suspenze hydroxyapatitu, plazmový nástřik hydroxyapatitu, studium struktury 

vrstev, měření korozního chování povlakovaných i nepovlakovaných materiálů ve fyziologickém 

roztoku a v simulované tělní tekutině. Korozní chování bylo studováno pomocí expozičních testů, 

korozní proces byl monitorován vizuálním hodnocením vzorků, měřením pH, koncentrace uvolněných 

iontů, měřením hmotnostních úbytků, analýzou korozních produktů a rovněž analýzou korodovaných 

materiálů pomocí počítačové mikrotomografie. 

Autorka ve své disertační práci prezentuje velký objem výsledků. Její závěry jsou logické, jsou dobře 

diskutovány a porovnány s výsledky dosaženými jinými autory. Práce obsahuje poměrně málo chyb a 

překlepů. Po grafické a formální stránce je práce napsána na velmi dobré úrovni a splňuje standardy 

disertačních prací.  

 

Dotazy k disertační práci: 

1. Obrázky mikrostruktur vrstev HA (obr. 33 na str. 51) naznačují, že vrstva je minimálně dvoufázová. 

Čím lze vysvětliv velký kontrast mezi jednotlivými oblastmi vrstvy? Jaká byla porozita vrstev a byly 

v nich pozorovány trhliny? 

2. Jaká je chyba měření korozní rychlosti pomocí hmotnostních úbytků, pokud tyto úbytky zahrnují i 

část vrstvy HA odpadlé během korozního procesu? 



3. Korozní rychlosti uváděné v Tab. 28 a 36 se jeví překvapivě nízké, odhadem až řádově nižší 

v porovnání s jinými studiemi. Jak si to autorka vysvětluje a jak se liší podmínky korozního 

experimentu realizovaného v disertační práci od podmínek in vivo? 

4. Z obr. 53 na str. 74 se jeví, že korozní rychlosti jsou výrazně vyšší než ty uváděné v Tab. 28 (str. 

73). Mohla by autorka toto osvětlit?   

5. Vliv povlaku se v některých případech jeví jako malý, případně žádný. Jaké jiné možnosti snížení 

korozní rychlosti u Mg slitin by autorka mohla navrhnout? 

 

Celkově lze shrnout, že disertační práce splnila stanovené cíle. Autorka prokázala schopnost 

samostatné vědecké práce. Dosažené výsledky jsou bezesporu významné pro oblast výzkumu 

kovových biomateriálů pro medicínu.  

 

Z výše uvedených důvodů disertační práci Ing. Ivany Ročňákové doporučuji k obhajobě a doporučuji, 

aby po úspěšné obhajobě práce byl Ing. Ročňákové udělen titul Ph.D. 
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