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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Předkládaná práce je věnovaná studiu vlivu uspořádání disperzních částic a velikosti 
předdeformace na strukturu a mechanické vlastnosti hliníkových materiálů po modelovém 
tepelném a mechanickém zpracování, které simuluje reálné mezioperační žíhání při výrobě velmi 
tenkých kovových fólií. Vzhledem k přípravě výchozího materiálu plynulým odléváním mezi 



válce, které se řadí k metodám s vysokou rychlostí tuhnutí taveniny, se výchozí materiál nachází 
ve stavu značně vzdáleném od termodynamické rovnováhy, a proto jsou i procesy probíhající při 
následném termomechanickém zpracování komplikované. Navíc drobné změny ve výchozích 
parametrech zpracování mohou vést k výrazným změnám v mikrostruktuře a ovlivnit tak finální 
vlastnosti materiálu.

 V předkládané práci se autor soustředil na studium dvou základních mechanismů ovlivňujících 
odpevňovací procesy v tvářených slitinách, které jsou známé ve fyzikální metalurgii jako částicemi
stimulovaná nukleace zrn a Zenerův tlak. Oba tyto procesy hrají významnou roli buď při tvorbě 
rekrystalizačních zárodků, nebo při pohybu nízko a vysokoúhlových hranic při rekrystalizaci. 

Ke studiu vývoje mikrostruktury použil autor standardní metody metalografické analýzy – 
konvenční světelnou a elektronovou mikroskopii, ale také i pokročilejší  in-situ mapování 
probíhajících změn v TEM a STEM. Tato mikrostrukturní pozorování konfrontoval s měřením 
integrálních veličin (rezistivita, mikrotvrdost), které statisticky lépe charakterizují probíhající 
změny. K popisu kinetiky probíhajících procesů pak použil Avramiho analýzy. Na základě 
mikrostrukturních pozorování a literárních údajů provedl odhad jednotlivých příspěvků k 
výsledným hodnotám integrálních veličin a prokázal jejich velmi dobrou shodu s naměřenými 
daty. Ve finále tak ve své práci ukázal, jak lze správnou volbou kombinace zpracování potlačit 
nebo zvýraznit vliv jednoho z výše zmíněných mechanismů a kontrolovaně řídit výsledné 
vlastnosti materiálu. 

Práce obsahuje poměrně rozsáhlý soubor experimentálních dat a jejich analýz svědčící nejen o 
vynikající experimentální práci a zvládnutí i značně komplikovaných metod, ale také o dobré práci
autora s literaturou a schopnosti samostatné syntézy a zobecnění získaných poznatků. Kvalitu 
práce však  poněkud snižuje její horší jazyková a formální úroveň, které by měl autor věnovat 
větší péči. Nicméně, tyto nedostatky jsou kompenzovány odbornou kvalitou získaných výsledků.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Ve své práci autor na základě extrapolace svých analýz doporučuje modifikaci stávajícího 
výrobního postupu. Jaké výhody a rizika se dají očekávat u nového postupu? 
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