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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Bakalářská práce vznikla v roce 2018 a 2019 v rámci základního fyzikálního výzkumu 
lehkých konstrukčních materiálů. Její motivací byla kromě řešení problematiky v rámci projektu 
GAČR (č. 17-17139S, vedoucí práce je řešitel projektu) také mezinárodní spolupráce s Materials 
Science and Engineering, gGmbH (Clausthal-Zellerfeld, Německo) a Institut für Materialprüfung 
und Werkstofftechnik GmbH (Clausthal-Zellerfeld, Německo) zaměřená na vývoj nových 
hliníkových slitin vhodných pro pokročilé aplikace. Cílem předkládané práce bylo metodou 
diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), měřením mikrotvrdosti (HV) a studia pomocí skenovací 
elektronové mikroskopie (SEM) určit teplotní oblasti probíhajících fázových transformací 
v komerčních hliníkových slitinách na bázi Al–Zn–Mg–Cu a Al–Mg–Mn–Si–Fe–Cr s/bez 
přídavku Sc a Zr a stanovit vliv deformace na vybrané charakteristiky těchto slitin. 

Ke splnění úkolu bakalářské práce rozpracovává autor adekvátní metodiku založenou na 
cílenou aplikaci experimentálního postupu. Zvolený přístup umožnil přispět ke komplexnějšímu 
posouzení a objasnění precipitačních pochodů ve sledovaných slitinách při daných 
experimentálních podmínkách a velmi vhodně doplnil poznatky získané paralelním výzkumem 
pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM), měření konduktivity (COND) a měření 
pomocí pozitronové anihilační spektroskopie (PAS). Výsledky získané v předkládané byly 
částečně prezentovány a publikovány přímo předkladatelem práce na dvou mezinárodních 
konferencích a budou v krátké době souhrnně publikovány v mezinárodních časopisech. 

Text práce je rozdělen do sedmi kapitol. Po stručném úvodu následuje kapitola věnovaná 
problematice fázových přeměn. Autor systematicky podává přehled teorie fázových transformací 
včetně jejich kinetiky. Kapitola věnovaná stavu studované problematiky vyjadřuje současnou 
úroveň poznání. Čtvrtá kapitola vymezuje experimentální metodiku práce, pojednává o základech 
DSC, HV a SEM a popisuje použité experimentální zařízení i postup měření a žíhání. Následující 
pátá kapitola tvoří páteř textu. Michal Leibner zde na 18 stranách systematicky podává a diskutuje 
výsledky své práce, dokládá je grafy a vyobrazeními (částečně převzatými z publikovaných prací 
či připravených k publikaci). Výborně zpracovaná podrobná diskuze výsledků získaných vlastním 
měřením je provedena srovnáním s převzatými výsledky TEM, COND a PAS. Šestá kapitola 
shrnuje hlavní dosažené výsledky. Po ní následuje seznam použité literatury. 

Student byl během Bc. studia řešitelem 2 fakultních studentských projektů SFG a aktivně 
se zúčastnil 3 mezinárodních konferencí (METAL 2018, METAL 2019 a KALSEM 2019), a to 
dvakrát ve formě prezentace posteru a jednou samostatné přednášky, je tedy hlavním autorem 3 
konferenčních příspěvků z mezinárodních konferencí zabývajících se Al slitinami (jeden z nich je 
již evidován v databázi Web of Science (WoS)), další byl přijat po recenzním řízení k publikaci 
s očekávaným zveřejněním v databázi WoS v roce 2020. Kromě těchto výstupů je spoluautorem 
jednoho již publikovaného článku v časopise s impakt faktorem, dále v tisku, resp. v probíhajícím 
recenzním řízení jsou další 2 články (z toho 1 v časopise s impakt faktorem), které se týkají 
problematiky řešené v předkládané práci. 

Michal Leibner se zhostil zadaných úkolů s plným úspěchem, prokázal, že je schopen 
osvojit si neznámou experimentální metodiku. Kvalita vyhodnocení experimentů i sepsání práce 
má úroveň absolventa bakalářského studia fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 
Karlovy. Autor získal originální výsledky a poznatky rozšiřují naše znalosti týkající se komerčních 
hliníkových slitin a fázových změn v těchto slitinách. Je nutno též zmínit, že Michal Leibner byl 
v rámci studia na krátkém pobytu v Jointově institutu jaderných studií v Dubně v Rusku, kde nad 
rámec zadání bakalářské práce proměřil dva stavy studovaných materiálů pomocí pozitronové 
anihilační spektroskopie. 



Připomínky jsem autorovi sdělil během práce na zadaném úkolu, při čtení a opravách 
rukopisu předkládané práce. Ke konečné verzi již podstatné připomínky nemám. Obhajobu 
bakalářské práce s klidným svědomím doporučuji. Práci klasifikuji známkou ______________. 
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