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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:
Předložená bakalářská práce se zabývá studiem vývoje dislokačních struktur v hořčíkových
slitinách obsahujících tzv. LSPO fázi. Práce je rozdělena do 4 kapitol. V úvodu a v první kapitole,
která je rešerší literárních poznatků, autor uvádí výhody použití hořčíkových slitin, základní
charakteristiky plastické deformace hexagonálních kovů a slitin Mg s LPSO fází. Student se velmi
rychle orientoval v uvedené problematice studiem předložených zahraničních literárních pramenů
a uvedená část má jasnou, srozumitelnou a logickou strukturu. Ve třetí části autor přehledně
popisuje použité experimentální metody – světelnou- a rastrovací elektronovou mikroskopii,
neutronovou difrakce a především metodu CMWP, kterou použil na analýzu difrakčních dat.
Hlavní část práce tvoří prezentace experimentálních výsledků. Výsledky jsou zpracovány
přehledně. V 3.1 kapitole autor jasně popisuje vliv složení a metody přípravy na mikrostrukturu a
v kapitole 3.2 vliv těchto parametrů na mechanické vlastnosti a vývoj dislokační struktury.
Metalografické a mikroskopické snímky charakterizující výchozí stavy jsou zdařilé a adekvátně
okomentované. Za velmi zdařilou považuji kapitolu 4, diskuzi, v které autor popisuje fyzikální
pozadí pozorovaných jevů. Výsledek, kde p. Šimko ukázal, že omezení procesu dvojčatění
v důsledku vyššího obsahu LPSO fáze má za následek výraznější aktivitu pyramidálních dislokací
druhého druhu, je ojedinělý v literatuře. V poslední části práce jsou výsledky shrnuty do závěrů a
naznačeny směry dalšího výzkumu.
Od začátku se student plně zapojil do studia dané problematiky. Dobře zvládl metodiku přípravy
vzorků pro mikroskopii. Především ale vynikajícím způsobem osvojil užití metody CMWP na
analýzu difrakčních dat, což je dost obtížný úkol. Výsledky bakalářské práce p. Šimka je nedílnou
součástí dvou publikací v přípravě.
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