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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 

Predložená bakalárska práca sa zaoberá štúdiom deformačných mechanizmov v extrudovaných 

horčíkových zliatinách obsahujúcich prvky vzácnych zemín. Konkrétne v dvoch binárnych 

zliatinách s obsahom neodýmu (Mg-2Nd) a ytria (Mg-4Y) a jednej ternárnej zliatine kombinujúcej 

oba prvky (Mg-3Nd-4Y). V minulosti bolo ukázané, že pridanie vzácnych zemín do horčíku 

spôsobuje vznik špecifickej textúry pri extruzii. Avšak, vplyv jednotlivých vzácnych zemín 

a hlavne tejto špecifickej textúry na mechanické vlastnosti extrudovaných horčíkových zliatin 

nieje doteraz plne preskúmaný. Práca kladie dôraz na popis mikroštruktúry a mechanických 

vlastností a hľadanie ich vzájomnej korelácie.  

 

Autor sa pri riešení práce zoznámil s radom experimentálnych techník. Veľmi dobre zvládol 

metodiku prípravy vzoriek pre všetky druhy použitých experimentov. Po zaškolení bol schopný 

samostatne používať väčšinu meracích aparatúr vrátane vyhodnotenia nameraných dát.  

 

Práca je vypracovaná kvalitne a má zodpovedajúcu štruktúru. Všetky dosiahnuté výsledky sú 

v práci prehľadne popísané a starostlivo diskutované. Grafická úprava je taktiež veľmi dobrá až na 

pár výnimiek. Niektoré grafy sú príliš malé a ťažko čitateľné. V práci je možné nájsť malé 

množstvo faktických chýb, ktoré zodpovedajú skutočnosti, že prednášky z oblasti fyziky 

materiálov sú zaradené až v magisterskom obore.  

 

Celkovo je možné usúdiť, že autor získal veľké množstvo originálnych experimentálnych 

výsledkov, ktoré svojím rozsahom splňujú požiadavky bakalárskej práce v tomto obore.  

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

K predloženej práci nemám otázky.  

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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