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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Předložená  práce  „Mikrostruktura  a  mechanické  vlastnosti  hliníkových  slitin  po  intenzivní
plastické deformaci“ obsahuje originální experimentální výsledky, které svým rozsahem a kvalitou
dle názoru oponenta splňují standard magisterské práce. Uvedené výsledky mají jednak přímou
praktickou  využitelnost  pro  technologii  hliníkových  slitin,  jednak  jsou  cenné  i  z   hlediska
základního  výzkumu  v   oblasti  vlivu  termomechanického  zpracování  na  mikrostrukturu  a
plastickou deformaci kovů s kubickou plošně centrovanou mřížkou. 

Po  metodické  stránce  je  práce  dobře  zpracována,  vyzdvihnout  je  třeba  především  pečlivé
vypracování přehledu současného stavu studované problematiky v první kapitole.  Práce obsahuje
jen malé množství faktických chyb, jako je např. chybějící měřítko v Obr. 4.44 a Obr. 5.2. Dojem
z   grafické podoby práce, která je jinak dobrá, poněkud zbytečně kazí nižší kvalita některých
převzatých obrázků, především obrázku 1.7, který by, vzhledem k   jeho jednoduchosti, navíc bylo
snadné  vytvořit  znovu.  Rušivým  dojmem  potom  působí  také  měřítka  na  fotografiích
mikrostruktury,  ve kterých jsou na různých obrázcích použity znaky extrémně se lišící  ve své
velikosti. Toto je ale spíše subjektivní pocit oponenta a nemůže to být považováno za chybu. 

Větší výhrady tak mám pouze ke zpracování odkazů na literaturu, kde panuje značná nejednotnost
v zápisu – některé časopisecké příspěvky jsou uváděné s plnými názvy a jiné bez nich, stránky
jsou variantně uváděny jak pouze počáteční tak i počáteční a koncové, a konečně je i střídavě
používána angličtina a čeština (pages/str.). Tyto nedostatky jsou ale pouze formálního charakteru a
nelze je považovat za závažné chyby snižující podstatným způsobem celkovou úroveň práce.

Práci doporučuji k obhajobě a za podmínky uspokojivého zodpovězení níže uvedených otázek v 
rámci obhajoby navrhuji práci hodnotit stupněm „velmi dobře“.

Otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

1. V tabulce 3.1. uvádíte složení studovaných materiálů s přesností až na 6 platných cifer.
Jaká je skutečná chyba uváděných hodnot?

2. Profily průběhu mikrotvrdosti na obrázcích 4.19 e) a 4.20 e) vykazují periodicitu, která
zjevně  souvisí  s  periodicitou  drážek  na  válcích  CGR  zařízení.  Bylo  by  možné  ve
společném obrázku  znázornit  vzájemnou  polohu  profilu  mikrotvrdosti  a  profilu  těchto
drážek?

Práci 
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uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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