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V současné době je patrný rostoucí aplikační potenciál lehkých slitin v letectví, ale i v automobilovém 
průmyslu, a to nejenom z důvodů redukce hmotnosti, ale i ke zlepšení dynamických vlastností 
konstrukčních částí, tlumení vibrací a snížení hluku. 
 
Pro  pokročilé využití  a návrhu optimálního způsobu zpracování atraktivních horčíkových slitin je 
nezbytné studium jejich fyzikálních vlastností, vztahu mezi  mikrostrukturou, deformačními procesy a  
mechanickými vlastnostmi.  Předložená disertační práce tématicky zapadá do této oblasti. 
 
Práce se věnuje studiu vlivu příměsových atomů Ca, Al a vzácných zemin (Ce, Y, Nd)  ve slitině Mg-
1%wt Mn - X, vystavených různým deformačním podmínkám. Práce zahrnuje analýzu mikrostruktury 
optickou mikroskopií, SEM,  difrakčními metodami (RTG) a metodou EBSD.  Deformační chování 
studovaných slitin v tahu a tlaku, vliv mikrostruktury na aktivaci různých mechanismů plastické 
deformace (různých skluzových systémů , dvojčatění)  byl studován metodou akustické emise. 
 
V úvodní části práce autorka popisuje procesy zjemnění zrnité struktury a zpevňování Mg slitin           
v důsledku přítomnosti příměsových atomů, věnuje se popisu skluzových systémů a dvojčatění v 
hořčíkovém krystalu a nakonec vlivu velikosti zrn, textury, řízené precipitace a deformační teploty na 
mechanické vlastnosti Mg slitin. V metodické části se poměrně podrobně zabývá úvodem do metodiky 
akustické emise  a  analýze  odezvy AE  za různých experimentálních podmínek. Na konci  této části  
je zmíněna důležitá studie  AE  během deformačních mechanismů monokrystalu hořčíku, na nichž se 
autorka podílela. 
 
Vlastní experimentální výzkum byl realizován na již zmíněné Mg slitině  se šesti různými příměsemi.  
Byl porovnán vliv  dvou rychlostí extruze, za jinak stejných podmínek. 
 
Experimentální materiál  je bohatě dokumentován,  výsledky jsou široce diskutovány, konfrontovány 
se současnou literaturou. Vlastní práce je psaná jasně a srozumitelně s logickou strukturou. Jen je 
otázkou názoru, zda  kapitolu "Object of the thesis"  řadit až za třetinu textu. 
 
Podle mého názoru předložená práce  splňuje všechny formální a obsahové požadavky doktorské 
disertační práce a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
 
 



 
 
 
K vlastní práci bych měl následující poznámky 
 
V obecné části o AE by bylo užitečné  zmínit vliv sledované vlnové délky akustické vlny (vzhledem   
k charakteristickému rozměru strukturní změn, představujících zdroje AE, k velikosti zrn, případně     
k rozměru vzorku, atd.). 
 
V částech popisujících realizaci AE by bylo dobré doplnit informaci o úrovni vlastního šumu měřící 
aparatury ( na str. 35 je asi překlep µVef).  
 
Ze schématu tlakových zkoušek monokrystalů Mg (Fig. 1.4.1-1.4.3) není úplně jasný způsob 
zatěžování s omezením (constraint). Pokud je tam nejaká omezující stěna, pak je otázka  vlivu tření  na 
detekovanou AE. 
 
V práci není zmíněna možnost vyšetřování okamžité  elasticity a útlumu (internal friction) . Otázka do 
diskuze  je, zda by uvedené  metodické rozšíření nepomohlo k další interpretaci strukturních změn. 
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