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Jan Knapp ve své diplomové práci studoval absorpci vodíku v titanu a interakci vodíku 

absorbovaného v  titanu s defekty krystalové mřížky. Jako hlavní nástroj pro výzkum defektů 

použil pozitronovou anihilační spektroskopii (PAS) v kombinaci s ab-initio modelováním defektů 

a výpočty pozitronových parametrů. PAS byla vhodným způsobem doplněna s dalšími metodami, 

především difrakcí rtg. záření, diferenciální skenovací kalorimetrí a termogravimetrií. 

V diplomové práci se J. Knappovi podařilo získat celou řadu cenných výsledků, z nichž některé 

byly zahrnuty v publikacích  

 

F. Lukáč, J. Čížek, J. Knapp, I. Procházka, P. Zháňal, R.K. Islamgaliev, “Ultra Fine Grained Ti 

Prepared by Severe Plastic Deformation”, J. Phys.:Conf. Ser. 674, 012007 (2016) 

 

P. Hruška, J. Čížek, F. Lukáč, J. Knapp, S. Mašková, J. Drahokoupil, O. Melikhova, I. Procházka, 

“Hydrogen-Induced Defects in Titanium”, Defect Diffusion Forum 373, 122-125 (2017)  

 

P. Hruška, J. Čížek, J. Knapp, F. Lukáč, O. Melikhova, S. Mašková, L. Havela, J. Drahokoupil, 

“Characterization of Defects in Titanium Created by Hydrogen Charging”, International Journal 

of Hydrogen Energy (2017), v tisku.   

 

Další výsledky jsou připravovány k publikaci.  

 

Nejvýznamnějším výsledkem diplomové práce je zjištění, že kinetika absorpce a desorpce vodíku 

v titanu je významně rychlejší v materiálech s ultra jemnozrnnou (UFG) strukturou, které mohou 

být připraveny pomocí silné plastické deformace. UFG materiály obsahují hustou síť hranic zrn, 

která slouží jako určitá “distribuční síť“ pro vodík. Difúze vodíku po hranicích zrn v UFG 

materiálech umožňuje tedy obejít omezení dané extremně nízkým difúzním koeficientem vodíku 

v TiH2.  

 

Doporučuji uznat předkládanou práci jako diplomovou práci a hodnotit ji stupněm výborně. 
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