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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 

Předložená bakalářská práce se zabývá studiem fázové transformace ve slitinách Mg-Gd. 
Práce je rozdělena do 6 kapitol.  

Po krátkém úvodu, v druhé časti autor shrnul teoretické základy termodynamiky pevných 
látek a kinetiky fázových transformací. Je zřejmé, že student se velmi rychle orientoval v uvedené 
problematice.   

V úvodu třetí části, která je rešerší literárních poznatků, autor přehledně popisuje výhody 
užití hořčíkových slitin. Za velmi zdařilou považuji tabulku 3.3, která seznámí čtenáře se 
základními charakteristikami příměsí ve slitinách hořčíku. V odstavci 3.2 je popsán precipitační 
proces systému Mg-Gd. Uvedená část má jasnou, srozumitelnou strukturu a je patrné, že student 
úspěchem využíval zahraniční literární prameny. Jedinou výtku bych měl k popisům obrázků 3.3 
až 3.6, kde by bylo žádoucí stručně popsat, co je na snímcích konkrétně vidět (např. precipitáty 
typu β’). 

V kapitole 4 autor popisuje použitou experimentální techniku. Obrázek 4.1, převzatý z 
literatury, který je jednoduchým schématem křivky DSC, je nevalné kvality. Proto bych ho 
navrhoval nahradit obrázkem vlastní výroby.                                                                                                                                                                                                                             

Hlavní část práce tvoří prezentace experimentálních výsledků. Výsledky jsou zpracovány 
přehledně. Křivky DSC jsou pečlivě vyhodnocené a získané výsledky adekvátně okomentované. 
Postrádám jednotky veličin na obrázcích 5.1 až 5.9. Dále světle žlutá barva některých křivek je 
špatně viditelná. Za velmi zdařilou považuji kapitolu 5.3, kde autor srovnává své výsledky 
s poznatky v literatuře.  Přesto, že autor má zatím málo zkušenosti, výborně poukázal na společné 
charakteristiky výsledků získaných metodou DSC, resp. resistometrie a měření mikrotvrdosti.   

V poslední části jsou výsledky shrnuty do závěrů. 
Navrhuji práci uznat jako bakalářskou práci. 

 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1. Na obrázcích 5.1 až 5.3 chybí jednotky naměřených veličin. V jakých jednotkách se měří 
tyto hodnoty? 

2. Popište prosím, jaký typ precipitací jsou vidět na obrázcích 3.3 až 3.6, a jak lze jejich typ 
určit z difrakčních záznamů. 

 
 
 
 
Práci  
X doporučuji  
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uznat jako bakalářskou. 
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