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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Práce byla od počátku velmi ztěžována pandemickou situací a restrikcemi, které z ní vyplývaly. 

Původně bylo plánováno, že diplomantka využije téměř půlročního pracovního pobytu 

doc. Ing. Františka Nového na KFM MFF UK, pod jeho vedením se zacvičí do práce s únavovým 

strojem, naměří potřebná data a ta potom bude interpretovat. Několik dní po příjezdu doc. Nového 

do Čech propukla první vlna pandemie. Ze společných měření, konzultací apod. tedy sešlo. 

V době, kdy byl pro studenty opět možný přístup do laboratoří, byl již doc. Nový zpátky na 

Slovensku a doktorandka měla na získání experimentálních dat velmi omezený čas. Navíc musela 

únavovou aparaturu sdílet s dalšími studenty. (Je nutné si uvědomit, že získání každého 

jednotlivého bodu do výsledné křivky, představuje několikadenní měření a po celou tuto dobu 

musela mít diplomatka aparaturu výhradně pro sebe.) To, že se nakonec podařilo získat dostatek 

experimentálních dat, tedy považuji za velký úspěch. 

Podobně tomu bylo i s dalšími experimenty – dokumentováním mikrostruktury materiálu, 

lomových ploch a s měřením mikrotvrdosti. I zde bylo mimořádným úspěchem, že se podařilo data 

získat alespoň několik málo týdnů před termínem odevzdání práce. 

Na zpracování dat potom studentka měla k dispozici velmi málo času. Chci upozornit na to, že 

jako studentka učitelství absolvovala pouze přednášku Fyzika kondenzovaného stavu, která je 

koncipována jako přehledová přednáška přes široké spektrum témat a například na únavu 

materiálu se v přednášce nedostává čas. Tereza Hofrichterová tedy musela všechnu teorii 

nastudovat samostatně, a to opět v době silných pandemických restrikcí. Chyběla možnost přístupu 

do fakultní knihovny, pravidelných konzultací, práce v laboratořích – tedy vše to, co je ke 

zdárnému řešení diplomové práce nutné. Diplomantka se navíc pustila doslova na „pole neorané“. 

Na MFF UK je problematika únavy materiálu řešena okrajově, a právě z tohoto důvodu byl 

naplánován pobyt doc. Nového, předního odborníka na únavu materiálu. Jeho pobyt měl pomoci 

rozběhnout nově pořízený únavový stroj, zacvičit jeho obsluhu apod. 

Všechny výše uvedené skutečnosti doporučuji vzít v úvahu při hodnocení této práce. 

Probíhala ve zcela nestandardních podmínkách, které ani v nejmenším nemohla 

diplomantka ovlivnit. Je proto úspěchem, že tato práce vůbec byla za těchto podmínek 

dokončena. 

Teoretické části práce by bylo možné vytknout to, že diplomantka čerpala poznatky téměř 

výhradně z monografie Klesnil, Lukáš: Únava kovových materiálů při mechanickém namáhání. 

Jedná se o vynikající monografii, nicméně teorii únavy hořčíkových slitin a konkrétně slitiny 

AZ31 by bylo zapotřebí studovat také z časopisecké literatury. Únavovým vlastnostem slitiny 

AZ31 připravené rotačním kováním je v literatuře věnováno skromné množství příspěvků, což 

bylo nakonec i důvodem pro zadání této diplomové práce. 

Vzhledem k výše zmíněnému považuji výsledky práce za úspěšný kompromis, resp. za úspěšné 

vyrovnání se se všemi objektivními překážkami a práci doporučuji uznat jako diplomovou práci. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Diplomantka mohla více prostoru věnovat popisu experimentálních detailů (týkajících se 

metalografie provedené na vzorcích, měření mikrotvrdosti a metody přípravy materiálu). Práci by 

prospělo, kdyby byla zdokumentována textura materiálu a diskutován její (možný) vliv na únavové 



vlastnosti zkoumaného materiálu. To by ale vyžadovalo relativně hodně experimentálního času, 

který nebyl k dispozici. 

 

Otázky a náměty pro diskusi očekávám v posudku oponentky, která jistě upozorní na diskutabilní 

body vztahující se k předložené práci. Sám tedy dotazy k obhajobě nepokládám. 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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