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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Téma bakalářské práce je velmi aktuální. Je důležité pro poznání základních mechanismů 

plastické deformace hořčíkových slitin. Ke studiu byly použity protlačované vzorky, které byly 

deformovány v tahu nebo v tlaku ve směru protlačování. Část vzorků byla před-deformována 

v tlaku. Oceňují, že kromě studia zákonitosti plastické deformace analyzoval mikrostrukturu. 

K analýze mikrostruktury použil světelný mikroskop i SEM. Velmi cenné výsledky získal autor 

tím, že současně s průběhem plastické deformace sledová akustickou emisi. 

Byly získané originální výsledky, které jsou významné pro další poznání zákonitostí. Získané 

výsledky jsou přehledně a fundovaně diskutovány. 

Získané výsledky by měly být publikovány v mezinárodních časopisech. 

Vytkl bych následující formální nedostatky: 

1. Mezi číselnou hodnotou veličiny a jednotkou (jejím rozměrem) musí být mezera. 

2. Seznam literatury není psán ani podle normy, ani podle doporučení. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Může stručně popsat změny v mikrostruktuře, které způsobí termomechanické spracování? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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