
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

 posudek vedoucího  X posudek oponenta   

 bakalářské práce   diplomové práce 

 

 

 

Autorka: Bc. Tomáš Škraban 

Název práce: Mechanické a fyzikální vlastnosti hořčíkových slitin připravených metodou 

rotačního kování 

Studijní program a obor: Učitelství fyziky – Učitelství matematiky 

Rok odevzdání: 2020 

 

 

 

Jméno a tituly oponenta: prof. RNDr. Kristián Máthis, Ph.D., DrSc. 

Pracoviště: Katedra fyziky materiálů, MFF UK 

Kontaktní e-mail: mathis@met.mff.cuni.cz 

 

 

 

Odborná úroveň práce:  

 vynikající   X velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Věcné chyby: 

 téměř žádné    X vzhledem k rozsahu přiměřený počet    méně podstatné četné    závažné 

 

Výsledky: 

X originální    původní i převzaté    netriviální kompilace    citované z literatury    opsané 

 

Rozsah práce: 

 veliký   X standardní    dostatečný    nedostatečný 

 

Grafická, jazyková a formální úroveň: 

 vynikající    X  velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

Tiskové chyby: 

 téměř žádné   X vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet    četné 

 

Celková úroveň práce: 

 vynikající   X velmi dobrá    průměrná    podprůměrná    nevyhovující 

 

 

 

 



 

Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou vlivu rotačního chování na fyzikální 

vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31. Práce je rozdělena do 6 kapitol.  

Po krátkém úvodu popisujícím všeobecnou charakteristiku a využití hořčíkových slitin jsou 

v první kapitole uvedeny poznatky o metodách intenzivní plastické defrmace.  

Ve druhé až čtvrté části autor přehledně popisuje použité experimentální metody a 

mechanizmy, které mohou být aktivní během deformace hořčíkových slitin. V kapitole 2.6 

postrádám pečlivější popis způsobu měření mikrotvrdosti, zejména to, jak vzniká mapa 

mikrotvrdosti na obr. 5.4. Byla akustická emise (AE) opravdu změřena přístrojem DAKEL-IPL?  

Stěžejní část práce tvoří prezentace experimentálních dat v páté kapitole. Výsledky jsou 

zpracovány přehledně. Autorovi se podařilo korelovat vývoj mikrostruktury s odpovídajícími 

změnami mechanických vlastností. Mikroskopické snímky vhodně doplňují ostatní experimentální 

výsledky. Největším přínosem předložené práce je jednoznačně určení vlivu rotačního kování na 

velikost zrna a texturu slitiny AZ31. Velmi oceňuji, že autor na základě údajů z literatury podal 

věrohodné vysvětlení na pozorovanou asymetrii mezi tahovými resp. tlakovými mechanickými 

vlastnostmi. V textu se vyskytuje pár drobných nedostatků (např. str. 20 – chybí barevný klíč 

k texturním intenzitám na Obr. 5.5; str. 23. – kvalitativní porovnání AE během tlakových resp. 

tahových zkoušek lze rozhodně provést). Lze ale konstatovat, že tyto nedostatky v žádném případě 

nesnižují dobrou odbornou úroveň práce. 

V poslední kapitole jsou výsledky shrnuty do závěrů.  

Předložená práce splňuje předpoklady vyžadované zákonem, proto po úspěšné obhajobě ji 

jednoznačně doporučuji uznat jako diplomovou. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

1. Z které části vzorku byly pořízeny snímky na obr. 5.1? Z centrální, nebo okrajové části? 

2. Jak byly definovány nízko- resp. vysokoúhlové hranice při analýze snímků EBSD? Proč 

jejich součet není 100%?  

 

Práci  

X doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

X výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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