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Oblasti zaměření katedry materiálu 
 
• Kovové materiály  
• Nekovové materiály 
• Plazmatické úpravy povrchů  
• Studium přírodních materiálů 

 
• Hodnocení materiálových vlastností  
      - optická a elektronová mikroskopie 
      - chemické analýzy 
      - metalografie 
      - destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů 

 

 



Kovové materiály – tepelné zpracování ocelí 

Kontaktní osoba 
Ing. Adam Hotař, Ph.D., doc. Ing. Karel Daďourek, CSc.  

Bakalářské a diplomové práce 
Vliv způsobu tepelného zpracování na deformace soustružnických nožů 
Vliv podmínek kryogenního tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti nástrojové oceli 
Optimalizace procesu tepelného zpracování dílů převodovky z hlediska deformací 



Kovové materiály – intermetalické slitiny na bázi Fe-Al 
materiály pro vysokoteplotní aplikace 

    Kontaktní osoba 
     RNDr. Věra Vodičková, Ph.D. 
     Ing. Pavel Hanus, Ph.D. 
     Ing. Adam Hotař, Ph.D. 

Bakalářské a diplomové práce 
Dilatační vlastnosti intermetalických slitin na bázi FeAl 
Korozní odolnost aluminidů železa na bázi Fe3Al ve sklovině 
Souvislosti mezi strukturou a vysokoteplotními mechanickými vlastnostmi aluminidů železa s 
příměsemi Zr a C 

Tvar, velikost, morfologie a 
rozložení částic 

Identifikace částic (fází) 

Zr 



Hustota [kg/m3] 1500 

Mez pevnosti v ohybu 
[MPa] 

130 

Modul pružnosti [GPa] 14 

Teplotní odolnost [oC] 1000 

Cena [$/kg] 0,5 - 1 

Nekovové materiály – geopolymerní systémy 

Kontaktní osoba doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D., prof. Ing. Petr Louda, CSc. 
Bakalářské a diplomové práce 
Geopolymerní kompozitní systémy  a jejich odolnost k dynamickému namáhání  
Možnosti využití odpadních a recyklovaných vláken v geopolymerních kompozitních systémech 
Vliv výztuže z krátkovlákenných odpadů s obsahem pryže na vlastnosti geopolymerních kompozitů 



Nekovové materiály – kompozitní materiály s polymerní matricí 

Kontaktní osoba doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. 
Bakalářské a diplomové práce 
Přírodní organicko-anorganická plniva v polymerních systémech 
Vliv plniva na vnitřní tlumení v kompozitních systémech s epoxidovou matricí 
Hodnocení vybraných parametrů recyklovaného polykarbonátu pro jeho použití v osvětlovací 
technice automobilu 



Plazmatické úpravy povrchů 

Vrstvy byly připraveny ve  
vakuové depoziční komora – RF PACVD/MS  

Kontaktní osoba prof. Ing. Petr Louda, CSc.  
Bakalářské a diplomové práce 
Povrchové úpravy oceli pro výrobu slévárenských forem 
Modifikace povrchu nástrojových rychlořezných ocelí pomocí tenkých vrstev na bázi CrN 
Návrh plazmových modifikací povrchu třecích dvojic 



Studium přírodních materiálů  

http://www.greencarcongress.com 
/2013/12/20131206-airbus.html Kontaktní osoba doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. 

Bakalářské a diplomové práce 
Nanočástice v přírodních materiálech 
Studium struktur a vlastností přírodních organicko-anorganických kompozitních systémů  
Studium povrchových struktur vybraných přírodních objektů a možnosti vytváření jejich analogií 
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Hodnocení materiálových vlastností  
      - optická a elektronová mikroskopie 
      - chemické analýzy 
      - metalografie  
      - destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů 

 

Kontaktní osoba doc. Ing. Břetislav Skrbek, Ing. Pavel Hanus, Ph.D., Ing. Adam Hotař, Ph.D. 
Bakalářské a diplomové práce 
Studium množství zbytkového austenitu v uhlíkové oceli vybranými analytickými metodami 
Studie akustické diagnostiky homogenity výrobků z litých hornin 
Nedestruktivní hodnocení změn struktury ocelí 
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