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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 

Bakalářská práce vznikla v roce 2010 a 2011 v rámci základního fyzikálního výzkumu 
lehkých konstrukčních materiálů. Její motivací byla mezinárodní spolupráce s Zentrum für 
Funktionswerkstoffe gGmbH (Clausthal-Zellerfeld, Německo) zaměřená zejména na vývoj nových 
hořčíkových slitin vhodných pro pokročilé aplikace (např. v transportním průmyslu či 
medicínském využití). Cílem předkládané práce bylo metodou diferenční skenovací kalorimetrie 
(DSC) určit teplotní oblasti probíhajících fázových transformací ve třech slitinách typu Mg-Gd. 

Ke splnění úkolu bakalářské práce rozpracovává autor adekvátní metodiku založenou na 
cílenou aplikaci experimentálního postupu. Zvolený přístup umožnil přispět ke komplexnějšímu 
posouzení a objasnění precipitačních pochodů ve sledovaných slitinách při daných 
experimentálních podmínkách a velmi vhodně doplnil známé poznatky získané pomocí transmisní 
elektronové mikroskopie (TEM), rezistometrických měření (RESI), měření tvrdosti (HV) a 
pozitronové anihilační spektroskopie (PAS). 

Text práce je rozdělen do šesti kapitol. Po stručném úvodu následuje kapitola věnovaná 
problematice fázových přeměn. Autor systematicky podává přehled teorie fázových transformací 
včetně jejich kinetiky. Kapitola věnovaná stavu studované problematiky vyjadřuje současnou 
úroveň poznání. Čtvrtá kapitola vymezuje experimentální metodiku práce, pojednává o základech 
DSC, popisuje použité experimentální zařízení i postup měření. Následující kapitola tvoří páteř 
celého textu. Adam Stíbal na 11 stranách podává a diskutuje výsledky své práce, dokládá je grafy a 
vyobrazeními. Podrobná diskuze výsledků získaných vlastním měřením je provedena srovnáním 
s převzatými výsledky TEM, RESI a HV včetně porovnání s nejnovějšími poznatky získanými 
pomocí PAS. Šestá kapitola shrnuje hlavní dosažené výsledky. Po ní následuje seznam použité 
literatury. 

Adam Stíbal se zhostil úkolu s plným úspěchem, prokázal, že je schopen osvojit si 
neznámou experimentální metodiku. Kvalita vyhodnocení experimentů i sepsání práce má 
potřebnou úroveň absolventa bakalářského studia fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK, autor 
získal originální výsledky, které budou po dokončení dalších měření pomocí PAS publikovány. 
Připomínky jsem autorovi sdělil během práce na zadaném úkolu, při čtení a opravách rukopisu 
předkládané práce. Ke konečné verzi již podstatné připomínky nemám.  
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