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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Předložená diplomová práce se zabývá výzkumem mikrostruktury, mechanických vlastností a 

teplotní stability hořčíkových slitin Mg-4Y-3RE (WE43) a Mg-23Zn-2Y. Slitiny byly po přípravě 

extrudovány a deformovány pomocí protlačování kanály stejného průřezu (ECAP) za účelem 

dosažení  jemnozrnné struktury.  Bylo zjištěno, že obě slitiny vykazují superplasticitu při 

deformaci za zvýšených teplot 300-400
o
C , která je způsobená kombinací jemnozrnné struktury 

slitin a její výborné teplotní stabilitě.   

Získané výsledky jsou originální a užitečné pro vývoj superplastických Mg slitin. Předpokládám, 

že budou publikovány v některém odporném časopisu pro materiálový výzkum, pokud se tak již 

nestalo. Především výsledky získané pro jemnozrnnou slitinu Mg-23Zn-2Y jsou cenné pro 

pochopení vzniku kvazikrystalické ternární fáze MgZnZ s ikosaedrální strukturou v Mg slitinách a 

jejím vlivu na fyzikální vlastnosti těchto slitin.  

Diplomová práce je pečlivě zpracována a prezentace získaných výsledků je velmi srozumitelná.  

Počet chyb v práci je relativně nízký, např. na str. 17 v popisu struktury fází ve slitině Mg-23Zn-

2Y nejsou uvedeny jednotky u mřížových parametrů (mají to být nm) nebo chybějící jednotky u 

rychlosti deformace na ose x grafu na Obr. 19,20 (mělo by se asi jednat o s
-1

).     

Práce je logicky rozčleněna do několika částí: Úvod do problematiky, Popis použitých 

experimentálních metod, Popis získaných výsledků, Diskuze výsledků, Závěr a Seznam literatury.  

Oceňuji, že práce byla vypracovaná v anglickém jazyce a je tedy použitelná i pro výzkumníky 

v zahraničí.  

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1. Na Obr. 12 je EDX mapa slitiny Mg-23Zn-2Y. Proč není vidět žádný Mg uvnitř částice 

viditelné na obrázku? Měla by to být částice I-fáze se složením Mg3YZn6. Z obrázku vidíme, že 

v částici je Zn a Y, ale Mg ne. Proč?  

 

2. O částicích hexagonální fáze 2’ (MgZn2) ve slitině Mg-23Zn-2Y se na str. 17 uvádí, že jsou 

koherentní s Mg matricí. Na str. 32 se uvádí, že 1’ částice (Mg2Zn3) jsou také koherentní s 

matricí. Bylo by možné vysvětlit jak se k těmto závěrům dospělo? 

 

3. Na Obr. 18b je vidět že už po 5 minutovém vyžíhání slitiny Mg-23Zn-2Y na teplotě 450
o
C 

tvrdost poklesne ze 110 HV na 80 HV. Naproti tomu Obr. 16 ukazuje, že žíhání po dobu 30 min 

na 450
o
C nevede k žádnému poklesu tvrdosti. Čím je způsoben tento rozpor? 

Navíc chyby naměřených hodnot mikrotvrdosti pro teplotu 450
o
C na Obr. 16 jsou výrazně vyšší 

než chyby v ostatních měřeních. Proč? 

 

4. V diskuzi na str. 33, třetí odstavec se mluví o překvapujícím nárůstu tvrdosti slitiny Mg-23Zn-

2Y při teplotách nad 300
o
C a odkazuje se na Obr. 17 (myšlen byl ale asi Obr. 16). S uvážením 

nejistoty naměřených hodnot na Obr. 16, je opravdu možné považovat nárůst tvrdosti nad 300
o
C 

za statisticky signifikantní?  

 

Práci  

X doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

X výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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