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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Autor v práci skúmal mechanické vlastnosti horčíkovej zliatiny WN43 s potenciálom pre 

medicínske aplikácie, ktorá bola pripravená iskrovým plazmovým spekaním (SPS). Mechanické 

vlastnosti boli analyzované s ohľadom na technologické podmienky prípravy Mg zliatiny (teplota 

a doba trvania spekania) ako aj spôsob zaťažovania (ťah, tlak). Stanovenie deformačných 

mechanizmov a ich aktivity (vývoj mikroštruktúry) počas deformačných skúšok skúmaných 

vzoriek bolo realizované využitím fyzikálneho javu akustickej emisie a použitím riadkovacej 

elektrónovej mikroskopie (SEM). Autor získal v predloženej práci originálne výsledky, ktoré 

predstavujú súbor unikátnych dát nielen z dôvodu použitia perspektívnej Mg zliatiny, ale 

predovšetkým daným spôsobom jej prípravy. Dosiahnuté výsledky by mali byť publikované 

v renomovaných odborných časopisoch. 

 

Predložená práca je spracovaná na vynikajúcej úrovni len s ojedinelými drobnými nedostatkami.  

1. „yield point/stress“ je „mez kluzu“ a nie „mez pružnosti“. Evidentne ide o nesprávny 

preklad z angličtiny, pretože definícia daného napätia a jeho použitie v práci je správne. 

2. „Akusticky signál v materiáli“. V dôsledku lokálnych štruktúrnych zmien vznikajú 

v materiáli elastické (akustické) vlny, a až po ich zaznamenaní a prevedení na elektrický 

signál hovoríme o akustickom signáli. 

3. Do popisov obr. 3.8 a 3.9. by bolo vhodné doplniť podmienky spekania a uviesť orientáciu 

zobrazených mikroštruktúr voči smeru spekania, až ich  čitateľ nemusí zdĺhavo hľadať 

v texte. Na obr. 3.10. by bolo vhodné uviesť mierku. 

Uvedené poznámky však neznižujú kvalitu práce. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Akú mikroštruktúru a z toho vyplývajúce mechanické vlastnosti je potrebné dosiahnuť, aby bolo 

možné využiť skúmanú Mg zliatinu pre medicínske aplikácie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl 
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