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Habilitant v predložcnej práci předkládá a dokumentuje hlavně výsledky svojej práce za 
obdobic rokov 2005 až 2016 v oblasti výskumu precipitačných procesov. Prácaje rozdělená do 
troch častí, pričom prvá je věnovaná precipitačným procesom v zliatinách hliníka s prídavkom 
Sc a Zr. druhá precipitačným procesom v zliatinách horčíka s prídavkom vzácných zemin 
a v tretej časti v p l y v u o b s o r b c i c v o d í k u na f á z o v é iransformácie v Pd vrstvách. Práca 
představuje komentovaný súbor 23 vybraných publikáeii. \ ktorých je habilitant autor, alebo 
spoluautor. Podstatu tvoří rozbor získaných výsledkov. porovnanie so súčasnými literárnymi 
poznatkami a závěry pre rozvoj poznania v uvedenej oblasti. 

VeFmi na mňa zapósobil úprimný obdiv a úcta habilitanta k minulým aj súčasným 
českým matematikom a fyzikom. Svědčí to o jeho oddanosti k hlbke poznania a tiež o snahe 
spopularizovať fyziku nielen študentům, ale aj ostatnej veřejnosti. Publikáciu ..Rande 
s fyzikou" ktorej je spoluautorom, považujem za veFmi nápadité, moderně a přepracované 
dielo. ktoré poukazuje na vysoká odborná aj pedagogická vyspělost' autorov. Autoři využiv ajá 
moderně audiovizuálně, komunikačně aj počítačové možnosti pre vzdelávanie populácie 
hravou formou. Jednotlivé Časti sú doplněné sugestívnym výkladom ro/oberanej témy. Jeho 
pedagogické schopnosti potvrdzujú aj ďalšie popularizačně a naučné výstupy. 

Výskům precipitačných procesov patří k najdóležitejším charakteristikám precipitačne 
vytvrditefných materiálov, na základe ktorých je možné meniť hlavně mechanické vlastnosti 
(až o 300%) a následné volit* vhodné materiály a konštrukčné úpravy tak, aby sa zvýšila ieh 
spoFahlivosť, bezpečnost", odolnost" voči mechanickému, teplotnému. připadne agresívnemu 
zaťaženiu. Stádium precipitačných procesov v zliatinách hliníka a v zliatinách horčíka 
s přísadou nekonvenčných prvkov představuje moderný směr vývqja konštrukčných materiálov 
vzhFadom na to. že predstavujú sáčasná aj budácu náhradu zliatin na báze železa 
v konštrukciách, ktoré vyžaduj ú vysoká pevnost" pri nizkej hmotnosti (automobilový, letecký, 
elektrotechnický priemysel. stavebníctvo a pod.), připadne tam. kde sa vyžaduje riadená změna 
vlastností a nízký modul pružnosti (biodegradovatefné implantáty, bezpečnostně prvky, změna 
dizajnu materiálu a pod). 

Výskům vlastností tenkých vrstiev dovoFuje významné ovplyvniť trecie, korozně, 
optické, akustické, elektrické, tepelné, připadne pevnostně charakteristiky podkladových 
materiálov a tým změnit* ieh aplikovatcFnosť aj do oblastí, kde v póvodnom stave nemohli byť 
použité. Z toho dóv odu považujem předložená prácu za aktuálnu a perspektiv nu. pričom 
rozšiřuje poznatky v oblasti fy ziky materiálov s možnost mi využil" získané vědomosti aj 
v inžinierskej praxi. 
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Pozitivně hodnotím využívanie róznych experimentálnych metod a po stu po v pre ddsledný 
popis prebiehajúcich procesov v skúmaných materiáloch v závislosti od stavu ich štruktúry 
a subštruktáry. teploty, resp. od času. Svědčí to o širokom experimentálnom záběre habilitanta 
a hlavně o jeho schopnosti spolupracovat" s viacerými vědeckými pracovníkmi. čo je základ pre 
úspěšná vědecká aj pedagogická prácu. Na základe ním zistených závislostí možno lepšie 
predikovať stabilitu použitých materiálov v závislosti od teploty a času, resp. určit" bezpečné 
teplotné hranice pre ich aplikáciu v reálných konštrukciách. Habilitant dósledne sledoval aj 
vplyv výehodiskovej štruktúry skúmaných materiálov (Haly stav, stav po plaslickcj deformácii, 
resp. stav po intenzívnej plastickej deformácii) na dynamiku precipitačných procesov a tiež na 
změnu výsledných vlastností. 

Předložená habilitačná praca je napísaná zrozumitelne, prehfadne, s dobrým 
didaktickým ak cen tom. Získané výsledky z jednotlivých experimentov porovnává 
s výslcdkami inýcb autorov a na základe toho předkládá vědecké závěry . Uvítal by som 
doplnenie sprievodného textu súhrnnými grafickými závislosťami, čo by zvýšilo jeho 
čitateFnosť a didaktická úroveň. 

K práci mám následovně otázky a pripomienky : 
- Prečo precipitácia častíc A l 6 M n . na rozdiel od častíc obsahujúcich Sc. nemá výrazný efekt 

na spevnenie v skúmaných zliatinách A l . 
- Akého typu (kontinuálne/diskontinuálne) bolí precipitáty v skúmaných zliatinách? 

Prečo v zliatinách Al-Sc-Zr změna relativného odporu vykazuje minimum svojej hodnoty 
pri inej teplotě ako je maximum mikrotvrdosti HV? V zliatinách Mg-Tbje maximum HV 
přibližné pri tej istej teplotě ako minimum Ap/pO. 
Proces precipitácie a rekryštalizácie je možné sledovat" aj meranim zmien vnútorného 
tlmenia v závislosti od teploty. Má habilitant představu ako by mohla mať takáto 
závislost" priebeh? 

- V akej oblasti předpokládá habilitant využitie skúmaných zliatin v praxi? 
- Dá sa předpokládat; že odpevnenie zliatin spracovaných extrémnou plastickou 

deformáciou bude znižovať áčinok spevnenia preeipitáeiou? 

Na základe predloženej práce a z osobných skúseností móžem konštatovať, že RNDr. 
Martin Vlach. Ph.D., je známou osobnostmi vo vedeckej komunitě nielen v Čechách, ale aj v 
zahraničí. Svedčia o tom nielen jeho publikácie. ale aj citačný ohlas. Schopnost" odovzdať 
vědomosti a pedagogická zručnost" potvrdzujú odvedené diplomové a doktorandské práce 
a zabezpečované předměty pri vzdělávaní študentov na MFF UK. Schopnost" spolupracovat* pri 
výskume je doložená nesenými výskumnými projektmi. v ktorých participoval ako spoluriešiteF. 
Schopnost" spracovať vědecký /.ámer a riadiť výskům je potvrdený rie.šenými grantovými úlohami, 
kde působil ako zodpovědný nositel*. 

Po preštudovaní habilitačně) práce ako aj ďalších dodaných materiálov a osobných poznatkov móžem 
konštatovať: 



Téma habilitačnej práce v plnej mierc zodpovedá odboru Fyzika - fyzika kondenzovaných látek. 
Problematika štúdia precipitačných procesov je aktuálna vzhl"adom na objavovanie nových typov 
zliatin a tiež pre všeobecný stúpajúci trend využívania precipitačne vytvrditefných zliatin fahkých 
kovo v. 

Habilitačná práca pozostáva z analýzy vlastných výsledkov publikovaných v renomovanej 
a recenzované] vedeckej aj odbomej tlači. 

Publikačná činnost" habilitanta je rozsiahla a tiež aj citačný ohlas je dostatočný. 

Z publikácii a z flinkcie zodpovědného ríešitefa grantových projektov. jeho spolupráce s domácími aj 
zahraničnými pracoviskami jednoznačné vyplývá, že habilitant je pracovníkom s významnou 
vědeckou crudíciou. 

Habilitačná práca. učebné texty aďalšie publikácie preukázali, že habilitant má veFmi dobré 
didaktické schopnosti. 

PodFa mójho názoru habilitačná práca. vedecko-pedagogická erudícia, dosahované výsledky a ich 
ohlas zodpovedajú požiadavkám pre udelenie: 

vedecko-pedagogického titulu „docent" RNDr. Martinovi Vlachovi. Ph.D. 

v odbore - Fyzika - Fyzika kondenzovaných látek 

V Žilině 17.4.2017 prof. Ing. Peter Palčck. PhD. 




