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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Práce je věnována vlastnostem hořčíkové slitiny AZ31 zpracované metodou rotačního kování, 

která je jednou z technologií tzv. intenzivní plastické deformace. V rámci práce se student musel 

seznámit s potřebnou teorií, s technologií rotačního kování a musel také proniknout do příslušných 

experimentálních technik, jako jsou např. měření deformačních charakteristik zkoumaného 

materiálu, zaznamenávání akustické emise, měření mikrotvrdosti, dilatometrie a metalografických 

metod (mikroskopie, EBSD). Toto vše jsou pro studenta učitelství fyziky, na rozdíl od studentů 

fyziky, kteří si vybrali zaměření „fyzika materiálů“, nové věci. Podle mého názoru je diplomová 

práce zaměřená na některou konkrétní oblast fyziky pro studenty učitelství velmi užitečná. Je 

dobře, když budoucí učitel může nahlédnout hlouběji pod „roušku experimentální fyziky“. 

Materiál, který byl v práci zkoumán, byl připraven ve spolupráci s výzkumným ústavem COMTES 

FHT v Dobřanech. Tomáš Škraban se přímo na místě seznámil s technologií rotačního kování. 

Na vzorcích materiálu, který byl podroben 1-5 průchodům aparaturou rotačního kování (a na 

vzorcích výchozího materiálu), provedl ve spolupráci s kolegy z KFM deformační experimenty 

v tahu a tlaku se současným záznamem akustické emise, změřil mikrotvrdost a teplotní roztažnost 

vzorků. Součástí práce bylo také zdokumentování mikrostruktury pomocí metalografického 

mikroskopu a zdokumentování vývoje textury metodou EBSD (difrakce zpětně odražených 

elektronů). 

V rámci práce byl získán cenný soubor experimentálních dat. Výsledky práce byly publikovány 

v časopise Advanced Engineering Materials, Tomáš Škraban je spoluautorem tohoto článku. Autor 

výsledky v práci prezentuje formou grafů a tabulek, provádí rozbor výsledků a věnuje se jejich 

interpretaci. Práce prokázala vliv rotačního kování na mikrostrukturu a texturu materiálu, 

obzvláště zajímavé jsou výsledky tlakových deformačních testů doprovázených záznamem 

akustické emise. Celkově jde o zajímavou studii vlivu rotačního kování na vlastnosti slitiny AZ31, 

přičemž rotační kování bylo prováděno při poněkud vyšší teplotě, než je pro tuto technologii a 

daný materiál obvyklé. 

Jak jsem již uvedl, student se v průběhu práce seznámil s řadou experimentálních technik 

používaných ve fyzice materiálů, seznámil se s potřebnou teorií a získal zajímavé originální 

výsledky, které byly publikovány v prestižním zahraničním časopisu. Výsledky práce poslouží 

jako východisko pro další výzkum vlivu rotačního kování na vlastnosti hořčíkových slitin. Práce 

podle mého názoru splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a jako takovou ji doporučuji 

uznat. 
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