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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Práce je zaměřena na studium vztahu mikrostruktury a mechanických vlastností pokročilých, 

dosud nepříliš prozkoumaných hořčíkových slitin s obsahem vzácných zemin (ternární systém 

WN43 a binární slitiny Mg2Nd a Mg4Y). Materiály byly připraveny metodou extruze, což je 

klasický způsob mechanického zpracování těchto materiálů. Extruze vede k výraznému zlepšení 

mechanických vlastností a teplotní stability, ale též k výskytu textury a s tím související 

anizotropie mechanických vlastností. Tyto aspekty musí být vždy důkladně prozkoumány a právě 

toho se kandidát úspěšně zhostil.  

 

Po formální stránce je práce zpracována čtivě, dobře strukturována na teoretickou a experimentální 

část, i diskusi, závěr a přehled literárních pramenů. Nakolik nejsou v práci závažnější chyby, 

oponent musí konstatovat určité množství překlepů a drobných chyb i závady v citování literárních 

pramenů (zejména položky 4, 7, dále nejednotné zpracování a opět překlepy). Rovněž popisky u 

grafů jsou velmi malým písmem, což ztěžuje čitelnost. Uvedené závady však nemají podstatný 

vliv na hodnotu práce a neovlivňují klasifikaci. 

 

Hlavní výsledky práce jsou prezentovány a diskutovány na str. 11-21. Kandidát pečlivě 

charakterizoval mikrostrukturu materiálů, zejména změřil velikost zrna a texturu v připravených 

materiálech. Neméně pečlivě byly měřeny deformační křivky v tlaku a odezvy akustické emise 

(AE), kde byly nalezeny překvapivě velké rozdíly mezi odezvou při deformaci ve směru extruze 

(ED, slabší odezva AE) a odezvou při deformaci ve směru kolmém na směr extruze (TD, silnější 

odezva AE) pro obě binární slitiny. Tyto rozdíly se kandidát pokusil vysvětlit rozdílnými 

mechanismy deformace (převažující dislokační skluz při deformaci ve směru ED a dvojčatění při 

deformaci ve směru TD). Toto vysvětlení pokládám za přílišné zjednodušení situace, kdy bylo 

třeba uvažovat souhru dislokačního skluzu, nukleace a růstu dvojčat v materiálech s poměrně 

komplikovanou mikrostrukturou. Je ovšem jasné, že přesná specifikace deformačních mechanismů 

by si vyžádala řadu dalších doplňkových měření jdoucích za rámec bakalářské práce. Zdůvodnění 

nízké odezvy AE v ternární slitině malou velikostí zrna a vyšší koncentrací částic druhých fází 

naopak pokládám za přesné. Zajímavým výsledkem jsou také číselné hodnoty parametrů plastické 

deformace, které ukazují výrazné zlepšení mechanických vlastností u ternární slitiny oproti 

slitinám binárním, zároveň ale též i zvětšenou orientační anizotropii těchto vlastností, která souvisí 

s nalezenou výraznější texturou. 

 

Závěrem lze konstatovat, že kandidát vytvořil hodnotné dílo, jehož originální výsledky lze po 

určitém doplnění využít pro publikaci v impaktovaném časopise. Práci mohu doporučit 

k obhajobě, klasifikaci navrhuji 1-2, na základě výsledku obhajoby. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

Prosím kandidáta, aby upřesnil, proč byl zkoumán vliv rozměru vzorku (par. 4.3), zejména jaké 

nežádoucí efekty měly být vyloučeny. 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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