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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Hodnotená diplomová práca v rozsahu 73 strán je rozvrhnutá do 7 kapitol. Samostatnú časť tvorí 

zoznam literárnych prameňov, obrázkov, tabuliek a použitých skratiek. Obsahovo 

najvýznamnejšia časť práce je tvorená kapitolami s literárnym prehľadom aktuálneho stavu 

študovanej problematiky, použitých experimentálnych metód a hlavne kapitola 5, kde autor 

prezentuje získané výsledky a kapitola 6, ktorá obsahuje diskusiu získaných výsledkov. Práca je 

napísaná v anglickom jazyku pomerne dobrej kvality, text je prehľadný, zrozumiteľný a obsahuje 

minimum preklepov a štylistických nepresností. 

Obsahom práce je štúdium mechanických vlastností ultrajemnozrnných zliatin horčíka, 

pripravených extruziou a metódou ECAP. Okrem teoretických poznatkov, ktoré autor štúdiom 

získal má táto práca aj významný aplikačný charakter, pretože tieto zliatiny sa významne 

používajú v letectve a dopravnom priemysle, zvlášť v dôsledku ich zníženej horľavosti. V práci 

autor vykonal podrobnú charakterizáciu mikroštruktúry materiálu, ktorú koreloval s mechanickými 

vlastnosťami materiálu, zvlášť s ohľadom na vplyv sekundárnych fáz, procesov rekryštalizácie 

a vývoja textúry. Mikroštruktúrne štúdium vykonal pokročilými metódami skenovacej 

elektrónovej mikroskopie a difrakcie spätne odrazených elektrónov (EBSD), ktoré vhodne doplnil 

podrobným štúdiom pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie. Kvalita dokumentácie 

mikroštruktúr jednoznačne hovorí o tom, že autor veľmi dobre zvládol tieto charakterizačné 

metódy a ich interpretáciu. Mechanické vlastnosti autor študoval pomocou deformačných skúšok 

v ťahu a tlaku a doplnil ich podrobnou chrakterizáciou mikrotvrdosti. V práci autor podrobne 

diskutuje získané výsledky. Diskusia má vysokú odbornú kvalitu a na jej základe možno 

konštatovať, že autor sa v danej problematike orientuje na úrovni, ktorá je pre diplomanta skôr 

neobvyklá. 

Za najvýznamnejší výsledok diplomovej práce považujem podrobnú charakterizáciu vývoja 

textúry v hrubozrnnom materiáli, zvlášť špecifikáciu vývoja textúry v ultrajemnozrnnom materiáli. 

Tieto výsledky sú originálne a majú vysoký publikačný potenciál, pretože obsahujú základné 

poznatky o mechanizmoch vývoja textúry v materiáloch s rôznou veľkosťou zrna. 

Z formálneho hľadiska by som mal drobnú výhradu ku štruktúre práce. Zvlášť k zaradeniu cieľov 

práce až za popis použitých experimentálnych metód. Ďalej mi v práci chýba aspoň stručné 

vyjadrenie k pokračovaniu výskumu v tejto oblasti, zvlášť s ohľadom na otázky, ktoré sa pri práci 

objavili. Z hľadiska koncepcie práce je možné ďalej vytknúť to, že v časti, v ktorej sú uvádzané 

výsledky sa nachádzajú prvky diskusie, ktoré patria do samostatnej časti práce. 

 

Záverom konštatujem, že diplomová práca obsahuje veľké množstvo experimentov, jej štruktúra je 

na veľmi dobrej úrovni a výsledky sú originálne. Štylistická a jazyková úroveň je veľmi dobrá, 

zodpovedajúca požiadavkám na tento typ záverečnej práce. Prácu teda jednoznačne odorúčam 

k obhajobe a hodnotím ju stupňom výborne.  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

K práci mám nasledujúce otázky a prosím diplomanta o stručné vyjadrenie počas obhajoby. 

 

Z akého dôvodu bol pri tepelnom spracovaní použitý argón? Je možné použiť aj iný typ ochrannej 

atmosféry? 

 Prečo pri jednej zliatine je teplota extrudovania 350 a 400 °C a pri druhej 300 a 350 °C? 

 Tab. 5.1.. str 36, ako je stanovená hodnota „HV“ vrátane odchýlky? 



 Na strane 55 je uvedené, že pri Mg-4Y-4Gd-2Ca dochádzalo k zmenšeniu zrna 

zvyšovaním ER a pri Mg-2Y-2Gd-1Ca to bolo naopak. Vysvetlite prosím mechanizmus 

zhrubnutia/zjemnenia zrna pri rôznych ER a rôznych zliatinách. Akým mechanizmom 

dokáže vyšší extrúzny pomer zvýšiť teplotu procesu extrúzie?  

 Akým mechanizmom zvyšuje legovanie ytriom odolnosť proti vznieteniu? 

 

 

Práci  

x doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

x výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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