
Posudek práce  
předložené na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 
 
 

 X posudek vedoucího  � posudek oponenta   
� bakalářské práce  X diplomové práce 

 
 
 
Autor: Gergely Farkas 
Název práce: Studium deformačních procesů perspektivních kompozitů na bázi hořčíku 
Studijní program a obor: fyzika kondenzovaných soustav a materiálů  
Rok odevzdání: 2013 
 
 
 
Jméno a tituly vedoucího: RNDr. Kristián Máthis, PhD. 
Pracoviště: Katedra fyziky materiálů, MFF UK 
Kontaktní e-mail: mathis@met.mff.cuni.cz 
 
 
 
Odborná úroveň práce:  
X vynikající   � velmi dobrá   � průměrná   � podprůměrná   � nevyhovující 
 
Věcné chyby: 
X téměř žádné   � vzhledem k rozsahu přiměřený počet   � méně podstatné četné   � závažné 
 
Výsledky: 
X originální   � původní i převzaté   � netriviální kompilace   � citované z literatury   � opsané 
 
Rozsah práce: 
� veliký   X standardní   � dostatečný   � nedostatečný 
 
Grafická, jazyková a formální úroveň: 
� vynikající   X velmi dobrá   � průměrná   � podprůměrná   � nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 
� téměř žádné   X vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet   � četné 
 
Celková úroveň práce: 
X vynikající   � velmi dobrá   � průměrná   � podprůměrná   � nevyhovující 
 
 
 
 
 



Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Předložená diplomová práce se zabývá studiem deformačních mechanizmů probíhajících 

v kompozitech na bázi hořčíku. Práce je rozdělena do 5 kapitol.  
V první kapitole, která je rešerší literárních poznatků, autor uvádí základní poznatky o 

kompozitech s kovovou matricí a zpevňujících mechanizmech v kompozitech. Student se velmi 
rychle orientoval v uvedené problematice studiem předložených zahraničních literárních pramenů 
a uvedená část má jasnou, srozumitelnou a logickou strukturu. 

V druhé části autor přehledně popisuje použité experimentální metody – světelnou a 
rastrovací elektronovou mikroskopii (SEM), deformační zkoušky včetně napěťových relaxací a 
metody akustické emise a neutronové difrakce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hlavní část práce tvoří prezentace experimentálních výsledků. Výsledky jsou zpracovány 
přehledně. Metalografické snímky charakterizující jednotlivé mikrostrukturní stavy jsou zdařilé a 
adekvátně okomentované. Považuji za velmi hodnotné, že se autorovi pomocí frekvenční analýzy 
podařilo rozdělit signály AE na dislokační, dvojčatové a „frakturní“. V další části byly z křivek 
napěťové relaxace teoreticky určeny příspěvky jednotlivých zpevňujících mechanizmů 
k celkovému napěťovému stavu v materiálu. Tyto výsledky byly porovnány s hodnotami vnitřního 
napětí, které autor získal z ex-situ měření vnitřního napětí. Pokud je mi známo z literatury, takové 
porovnání teoretických a experimentálních hodnot je zcela ojedinělé.   

V poslední části jsou výsledky shrnuty do závěrů a naznačeny směry dalšího výzkumu. 
Student se od začátku plně zapojil do experimentální práce. Ve velmi krátkém čase zvládl 

teoretické a praktické základy neutronové difrakce. Část výsledků jeho diplomové práce byla již 
publikována v recenzovaném časopise, další publikace je v přípravě.  

 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Jakou změnu očekáváte v mechanických vlastnostech, změní-li se orientace vláken vůči směru 
namáhání o 90°? 
 
Práci  
X doporučuji    � nedoporučuji uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
X výborně   � velmi dobře   � dobře   � neprospěl/a 
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