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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Práce Jana Bajera se zabývá vztahem mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi plynule odlévaných slitin na
bázi slitiny EN AW3003 po intenzivní plastické deformaci lisováním asymetrickou matricí. Při řešení této práce autor
získal celou řadu cenných výsledků, které se jeví jako průlomové v klasickém chápání modifikace mikrostruktury
litých pásů kubicky plošně centrovaných kovů s vysokou energií vrstevné chyby. Prokázal, že zvoleným způsobem
zpracování lze dosáhnou takové mikrostruktury, ve které se neobjevují vrstevnatá uskupení zrn a subzrn typická pro
klasická zpracování, která mohou být vzhledem k vytvořené textuře a anizotropnímu rozdělení limitujícím faktorem
pro  další  biaxiální  zpracování.  Dále  při  studiu  odpevňovacích  procesů  ukázal,  že  volbou  vhodného  tepelného
zpracování (příslušného stupně zotavení a rekrystalizace) lze dosáhnout takového stavu předdeformované materiálu,
kdy i přes počáteční nehomogenní rozdělení je mikrotvrdost v celém objemu vzorku prakticky stejná. Příspěvek jeho
práce má tak částečně přímé průmyslové uplatnění,  ale  především přispívá k pochopení vzájemného vztahu mezi
zotavením dislokační substruktury, rekrystalizací a precipitací částic jiných fází.
Práce je členěna do šesti logických částí. V prvních čtyřech partiích velmi výstižně uvádí motivaci, která vedla ke
studiu dané problematiky, přehled současného stavu studované problematiky a hlavní cíle a metody, které k řešení
použil.  V rámci  činnosti  na  diplomové  práci  si  musel  osvojit  některé  důležité  metody  experimentálního  studia
mikrostruktury  slitin,  a  to  především  světelnou  mikroskopii,  řádkovací  elektronovou  mikroskopii  včetně  metod
difrakce zpětně rozptýlených elektronů a základy transmisní elektronové mikroskopie včetně in-situ žíhání vzorků.
Zpracování těchto částí je na velmi dobré úrovni. Následující kapitola je věnována vlastním výsledkům získaným při
řešení diplomové práce. Obsahuje velmi rozsáhlý experimentální materiál, který dobře a systematicky charakterizuje
mikrostrukturu a její vývoj při následném žíhání. Po stránce grafické působí trochu rušivě popisky některých obrázků.
Po stránce obsahové je velmi bohatá, nicméně bych uvítal obsáhlejší slovní doprovod pozorovaných jevů. V diskusi
pak autor práce dává do souvislosti pozorovaný vývoj mikrostruktury a vývoj mechanických vlastností, přičemž při
interpretaci v rámci spolupráce využil i výsledky simulací metodou konečných prvků. Také tato partie by si zasloužila
poněkud obsáhlejší  text,  který by například  zahrnoval  kvantitativí  posouzení  příspěvků hranic  zrn a  subhranic k
celkové hodnotě  mikrotvrdosti,  případně by odhadoval  vliv Zenerova brzdného tlaku na migraci  hranic zrn,  vliv
ochuzení matrice, atd. V závěru jsou pak shrnuty hlavní výsledky práce. Výrazné výhrady mám k seznamu použité
literatury.  Přestože její  rozsah zcela postačuje k zachycení základních trendů v příslušné problematice,  po stránce
formální se v ní vyskytuje řada nedostatků, zejména v podobě nejednotnosti v uvádění jednotlivých zdrojů.

I  přes  výše  uvedené  připomínky,  které  jsou  do  značné  míry pouze  formální,  považuji  práci  za  velmi  zdařilou.
Doporučuji  jí  k  obhajobě  a  pokud  budou  uspokojivě  zodpovězeny  připomínky  týkající  se  vlivu  příměsí  na
mikrotvrdost a odhadu Zenerova brzdného tlaku, navrhuji práci hodnotit stupněm „velmi dobře“.  

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Kolik činí příspěvek příměsových atomů k mikrotvrdosti studovaných slitin?
Dokázal byste odhadnout velikost Zenerova brzdného tlaku od částic fází bohatých na Mn?

Práci 
X doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně   X velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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