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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Úkolem studenta bylo provést analýzu mechanických vlastností syntetických materiálů pro náhrady kostní tkáně při 
působení simulovaných tělesných tekutin. Práce byla založena na experimentech – tlakových zkouškách podle normy ČSN 
ISO 13314 a statistickém zpracování dosažených výsledků. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání diplomové práce bylo splněno ve všech bodech. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Ke zvolenému postupu řešení diplomové práce nemám výhrady. Student vypracoval teoretický úvod týkající se vlastností 
kostní tkáně a biomateriálů sloužících jako její náhrady. Poté přehledně popsal metodiku experimentů, a to nejen 
mechanických zkoušek, ale také zobrazení topografie povrchu vzorků elektronovou mikroskopií, analýzy struktury 
materiálu pomocí mikro CT a měření hmotnostního úbytku. Experimenty provedl na šesti typech materiálu lišících se 
způsobem přípravy a složením. Experimenty provedl po expozici vzorků v degradačním médiu po 0, 2, 4 a 8 hodinách a 
vyhodnotil strukturu materiálu, hmotnostní úbytek a mechanické vlastnosti. Výsledky experimentů na vysoké úrovni 
statisticky zpracoval a přehledně graficky prezentoval. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Po odborné stránce je práce na výborné úrovni a zcela vyhovuje zadání diplomové práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je logicky a přehledně upořádána, obsahuje všechny potřebné informace. K formální stránce nemám připomínky, 
práce je zpracována na výborné úrovni. Rozsahem zcela splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student se odkazuje na 198 pramenů. Forma zpracování literárních odkazů odpovídá zvyklostem a nemám k ní výhrady. 



 

 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Student Bc. Martin Vltavský zadání diplomové práce zcela splnil. Dokázal zadané téma zpracovat a uplatnit 
znalosti získané studiem. Výsledky zpracoval vynikajícím způsobem. Zpracováním dokument zcela vyhovuje 
požadavkům kladeným na diplomové práce. 

 

Doplňující dotazy: 

1) Na obrázku 6.3, který obsahuje SEM snímky materiálu označeného ŠL PA + ALL, povrch materiálu po 
8 hodinách v degradačním roztoku vypadá, jako by obsahoval méně kavit než po 4 hodinách. Je to pouze 
zdání? Hmotnostní úbytek je po 8 hodinách větší než po 4 hodinách. 

2) Elastický gradient u materiálu ŠL PA + ALL je po 8 hodinách v degradačním roztoku větší než po 4 hodinách 
i přes větší hmotnostní úbytek. Čím by to podle Vašeho názoru mohlo být způsobeno? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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