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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Autorka studovala deformační chování tří protlačovaných hořčíkových slitin Mg-Zn-Nd, Mg-Mn-
Nd a Mg-Zn-Zr při pokojové teplotě. Vzorky byly deformovány v tahu i v tlaku ve směru 
rovnoběžném i kolmém ke směru protlačování. K identifikaci možných deformačních mechanismů 



použila in-situ měření akustické emise (AE). Měření textur umožňují rovněž posoudit aktivitu 
dvojčatění. Získané výsledky jsou originální. Zpracování výsledků je na vysoké úrovní, kvalitní.  
Použití několika vzájemně se doplňujících experimentálních metod hodnotím jako vysoce 
efektivní. Zvláště oceňuji podrobné měření akustické emise v průběhu plastické deformace u 
všech studovaných hořčíkových slitin za různých experimentálních podmínek a následnou 
důkladnou analýzu výsledků měření. Interpretace je přijatelná. 
Diplomová práce je psaná anglicky. 
Vedoucí i autorka diplomové práce by měli zvážit publikování výsledků s doplněním interpretace. 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
1) U tlakové deformace ve směru rovnoběžném se směrem protlačování se pozoruje u všech slitin 
(studovaných v této práci) zpevnění následováno dynamickým odpevněním. Jakou má autorka 
představu o tomto dynamickém odpevnění? 
 
2) Pozorovala autorka nehomogennost povrchové deformace (například pásy vybočení) u vzorků 
podrobených tlakové deformaci? 
 
 
 
Práci  
⌧ doporučuji  
� nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. 
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