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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: Diplomantka deformovala dvě hliníkové 
slitiny při pokojové teplotě a použila dvě deformační rychlosti. Současně v průběhu deformace 
sledovala akustickou emisi (AE). Podrobněji sledovala  výskyt Portevinova – Le – Chatelierova 
jevu (PLC) a jeho korelaci s AE. Jedná se o velmi náročné experimenty jak z hlediska 



metodického tak s ohledem na přesnost měření. Kromě toho sledovala mikrostrukturu a měřila 
mikrotvrdost. Významnou části diplomové práce je statistické zpracování dat a tím určení 
parametrů dislokační dynamiky v průběhu plastické deformace vybraných slitin Al při výskytu 
PLC jevu. 
Diplomantka získala významné a originální výsledky. Zpracování i presentace výsledků je na 
vysoké úrovni. Oceňuji i kvalitní obrázky. Velmi cenný je rozbor výsledků akustické emise. 
Bylo by vhodné získané výsledky publikovat. 
Diplomová práce je psaná anglicky. Vyskytují se jen drobné překlepy, či nepřesnosti. 
Autorka místo citace [22] (zaměřenou více na únavu) mohla použít jinou. 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
1. Diplomantka by mohla v diskuzi naznačit, vysvětlit, proč po žíhání dochází k poklesu hodnot 
mikrotvrdosti. 
2. Určila diplomantka velikost deformace (strain), při které dochází ke změně typu „serrations“? 
 
 
 
Práci  
�� doporučuji  
uznat jako diplomovou. 
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