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Vyjádření školitele k dizertační práci RNDr. Michaely Pokové:

Microstructure and properties of enhanced twin-roll cast aluminium alloys.

Dizertační práce RNDr. Michaely Pokové je zaměřena na studium mikrostruktury a fyzikálních

vlastností  nové třídy strukturních materiálů  na bázi  nevytvrzovatelných  plynule  odlévaných

slitin hliníku s malým přídavkem zirkonia. Pro tento typ slitiny se autorka rozhodla z důvodů

očekávaných  výrazně vylepšených mechanických vlastností a stability struktury při zvýšených

teplotách, a to díky tvorbě jemné disperze drobných precipitátů fáze Al3Zr, které mohou účinně

bránit  pohybu  dislokací  a  hranic  subzrn  a  zrn.  Obecně  se  autorka  problematice  plynule

odlévaných  slitin  věnuje  již  od  roku  2007  v  rámci  bakalářské  a  diplomové  práce.  První

zkušenosti s těmito materiály poté zúročila v doktorském studiu, které zahájila  v říjnu 2010.

Cílem její práce bylo studium materiálu, který se díky vysokým rychlostem tuhnutí vyznačuje

značným přesycením tuhého roztoku, které potom ve spojení s intenzivní plastickou deformací

a  ultrajemnozrnnou  strukturou  sice  vede  k  výraznému  zvýšení  hodnot  některých

mechanických  parametrů,  ale  zároveň zvyšuje  i  termodynamickou nestabilitu  studovaného

systému. Výzkum systematicky rozdělila do několika logických  částí.  V první se věnovala

studiu  rozpadu  přesyceného  tuhého  roztoku  a  probíhajících  precipitačních  procesů

v základním materiálu. Ve druhé optimalizaci podmínek pro vznik nerovnovážné fáze  Al3Zr

a ve  třetí  vlivu  intenzivní  plastické  deformace  a  tepelného  zpracování  na  mechanické

vlastnosti materiálů.  Závěrů těchto tří částí poté využila k interpretaci chování materiálu po

vybraném termomechanickém zpracování při vysokoteplotní plastické deformaci. 

V rámci  dizertační  práce získala RNDr.  Poková celou řadu originálních výsledků,  z

nichž značnou část prezentovala na mezinárodních tuzemských (Metal, Mikroskopie a NDT,

Aluminium, MTZ 2013, 18th International Microscopy Congress, ISPMA 12, atd.) i zahraničních

konferencích (Junioreuromat v Lausanne, Euromat v Seville, Conference on Recrystallization

& Grain Growth v Sydney, TMS v San Diegu, NanoSPD v Metz, XV International Conference



on  Electron  Microscopy  v  Krakově,  ICSMA v  Bengalore,  atd.)  a publikovala  v  odborných

časopisech nebo jejich opublikování připravuje. Dosud byly výsledky její práce zveřejněny ve

čtyřech  recenzovaných  časopisech  a  v  šesti  recenzovaných  sbornících  z  konferencí  a  v

dalších sbornících abstraktů z konferencí. 

Při  získávání  výsledků  si  RNDr.  Poková  osvojila  celou  řadu  experimentálních

a vyhodnocovacích technik, k nimž patří světelná optická mikroskopie, měření mikrotvrdosti,

provádění  tahových  deformačních  zkoušek,  elektrická  rezistometrie,  diferenční  termická

analýza a diferenční skenovací kalorimetrie. Na velmi vysoké úrovni zvládla i elektronovou

mikroskopii,  kde  použila  obě  základní  zobrazovací  metody  –  řádkovací  elektronovou

mikroskopii (SEM) a transmisní elektronovou mikroskopii (TEM). U elektronové mikroskopie

rutinně používá i většinu dalšich analytických technik spojených s těmito metodami. Jedná se

zejména o metody EBSD a EDX u SEM a techniky DF, BF, SAED, EDS v TEM. Vysoce si

cením její práce při provádění  in-situ TEM experimentů s použitím ohřívacího držáku, které

výrazně  napomáhají  k  pochopení  probíhajících  dějů,  které  obecně  nelze  u  post  mortem

pozorování zaznamenat. 

Výsledky prezentované v dizertační práci získala v rámci dvou projektů GAUK, kde

byla hlavní řešitelkou. Část výsledků také vznikla jako podíl RNDr. Pokové při řešení dvou

aplikačně orientovaných projektů IMPULS a TIP a také jednoho projektu základního výzkumu

GAČR. Aplikací fyzikálních metod při studiu hliníkových slitin se RNDr. Poková také úspěšně

zapojila  i  do  mezinárodní  spolupráce  s  průmyslovými  partnery  v  AIB  Břidličná,  Valeo

a Visteon. Některá fyzikální měření na základních stavech prováděla během půlroční stáže na

Université de Toulouse. 

Závěrem  konstatuji,  že  RNDr.  Michaela  Poková  prokázala  při  řešení  problematiky

značnou  osobní  iniciativu  a  schopnost  samostatné  vědecké  činnosti  v  oblasti  moderního

experimentálního  studia  ve  fyzice  kondenzovaných  látek  a  materiálovém  výzkumu.

Doporučuji, aby ji byl po úspěšné obhajobě dizertační práce udělen titul PhD.

V Praze dne 20.8.2014

                Doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.

        školitel


