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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Predložená diplomová práca je zameraná na komplexné štúdium aktivity deformačných
mechanizmov horčíkovej zliatiny s využitím niekoľkých vzájomne komplementárnych in-situ
techník. Hlavný dôraz bol kladený na analýzu aktivity jednotlivých deformačných mechanizmov
s ohľadom na vzťah medzi smerom zaťaženia a silnou bazálnou textúrou materiálu.
Práca je napísaná v anglickom jazyku na vysokej úrovni a je štandardne štruktúrovaná. Teoretický
úvod je napísaný podrobne a jasne a plne poskytuje všetky informácie nutné k pochopeniu
študovanej problematiky. Popis použitých experimentálnych techník je vyčerpávajúci a detailne je
vysvetlený aj spôsob spracovania nameraných dát. Ťažisko diplomovej práce predstavujú
experimentálne výsledky a ich diskusia. Študentovi sa podarilo podrobne analyzovať aktivitu
jednotlivých deformačných mechanizmov pre tri význačné smery zaťaženia s ohľadom na bazálnu
textúru materiálu a odhaliť prínosy a aj limity jednotlivých in-situ experimentálnych techník.
Obzvlášť dôležité sú unikátne výsledky, ako je in-situ záznam akustickej emisie a neutrónovej
difrakcie počas deformačného testu a in-situ deformácia v skenovacom elektrónovom mikroskope
kombinovaná s meraním EBSD. Diskusia výsledkov je veľmi podrobná a výrazne prevyšuje
rozsah priemernej diplomovej práce. Závery práce sú jasne formulované. Chcel by som hlavne
vyzdvihnúť samostatnosť s akou Bc. Jan Dittrich pracoval na riešenej téme. Veľmi rýchlo
preukázal, že je schopný si vyhľadať a pochopiť predchádzajúce výsledky dosiahnuté v tejto
oblasti výskumu a odraziť sa z nich pri riešení svojej práce. Pri meraniach bol aktívnym členom
tímu a vyhodnotenie všetkých experimentov bol schopný vykonať samostatne po zaškolení.
Celkovo musím skonštatovať, že predložená diplomová práca je napísaná veľmi starostlivo
a dôsledne. Týmto ju odporúčať uznať a hodnotiť známkou výborne.
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