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Předkládaná bakalářská se zabývá problematikou rychlosti krystalizace, nukleace a růstu zrn,
v jednosložkové tavenině.  Mimo povinných náležitostí  práce obsahuje 25 stran textu s 21
obrázky,  seznam  literatury  a  3  přílohy.  Práce  je  rozdělena  na  úvodní  rešeršní  část  a  na
obsahovou  část,  kde  autorka  prezentuje  výsledky  vlastních  experimentů  a  jejich  analýzu.
Práce je dobře strukturovaná, její jednotlivé části na sebe logicky navazují a jsou obsahově
vyvážené.
V úvodní rešeršní části se autorka věnuje popisu krystalizace, nukleace a růstu zrn, z hlediska
řídících energií těchto procesů a následně podává přehled podobných experimentálních studií.
Tato část je coby úvod pěkně zpracována a naprosto dostačující vzhledem k následujícímu
textu.  Následující  část  práce  zahrnuje  metodiku  experimentů,  prezentaci  a  interpretaci
výsledků experimentů.
Obrazová dokumentace velice vhodně doplňuje text. Některé obrázky by možná zasloužily
důkladnější popis. Drobná neobratnost v používání odborných termínů a cizích slov, např.
mnoho  různých  kompozic  =  složení,  je  jistě  odpustitelná.  Rovněž  tak  menší  množství
překlepů v textu, zejména v diskuzi.

Při  podrobném čtení  textu  jsem narazil  na  několik  menších  nesrovnalostí,  věcí  které  mě
zarazily nebo kterým jsem neporozuměl. Jejich výčet uvádím níže:

1) str.1 Proč difuze složek a ne prvků?
2) Tvrzení v úvodu, že pokud je součet povrchové a objemové energie negativní, pak dojde ke
vzniku nuklea, je v rozporu z obrázkem 1 a vysvětlujícím textem k obrázku.
3) str.2 Epitaktický srůst je !krystalograficky kontrolovaný! srůst dvou krystalů.
4) str.4 dislokace nerostou.
5)  str.7  Ostatní  typy  mřížkových  defektů,  dvojčatění  atp.  jsou  zřejmě  rovněž  vhodnými
kandidáty přírůstků.
6) Jak byla měřena reálná teplota zchlazování v experimentech?
7)  Z  popisu  experimentální  procedury  mi  není  jasné  jaká  proporce  vzorku  byla  při
experimentu roztavena, předpokládám, že celá.
8)  Termíny  Krystal,  Oligokrystal,  Polykrystal  atd.  použité  v  tabulce  3  by  měly  být
zadefinovány v textu před uvedením tabulky a ne naopak.



9)  Co  znamená  vyšší  anebo  nižší  stupeň  podchlazení?  Vzhledem  ke  stupňové  škále
podchlazení  jsou  tyto  termíny  trochu  matoucí.  Lepší  by  možná  bylo  použít  nižší  míra
podchlazení případně menší podchlazení.
10) Bylo by vhodné popsat, co je vidět v obrázku 16B přímo do fotografie.
11) str.17 rovnice(4) Proč je čas v rovnici označen jako tau a ne jako standardní t?
12)  obr.  19  a  20  by  zasloužily  lepší  popis,  aby  byly  lépe  korelovatelné  s  hodnotami  v
tabulkách 4 a 5. např označení jednotlivých rozptylů v rychlostech jménem vzorku. 
13) Ve vysvětlivce v obr. 20 má být zřejmě uvedeno rychlosti růstu krystalů a ne nukleace.
14) Ohraničení dat červenou křivkou v obr. 20 je poněkud odvážné.

Závažnější otázky pak uvádím níže:

15)  Je  sice  pravda,  že  křivky  rychlosti  nukleace  a  růstu  krystalu  v  obr. 19  a  20  ukazují
kvalitativně podobný trend jako je na obr. 2. Ovšem pokud obr. 19 a 20 přeložíme přes sebe,
tak jak je to v obr. 2,  pak je  informace diametrálně odlišná,  protože rychlost růstu by ve
srovnání s rychlostí nukleace dle obr. 2 měla být vysoká při nízkém podchlazení a ne naopak.
16) Proč je rozptyl dat v obr. 19 a 20 tak výrazný? Z úvodní části  jsem nabyl dojmu, že
rychlosti krystalizací by spíše měly sledovat průběh křivek v obr. 2 a ne reprezentovat plochu
ohraničenou oběma křivkami.
17) Vyloučení  size-dependent  growth modelu v závěru,  mě vede k otázce  zda zmiňovaná
práce  Eberl  et  al.  2002  nepracuje  s  delší  časovou  škálou?  Pak  by  autorka  porovnávala
neporovnatelné, protože jak je zmíněno v úvodu koncept Ostwaldova zrání je proces spíše
pomalý.
18) U metamorfních reakcí, růst řízený povrchovou reakcí vede k lineárnímu přírůstku zrna v
čase zatímco u růstu řízeného difuzí je tento vztah parabolický. Je možné identické chování
vyvodit i z krystalizačních experimentů?
19) Není mi jasné v čem přesně spočívá výhoda využití teorie pravděpodobnosti v části 4.5.
Může toto autorka objasnit?

Závěrem nutno říci, že bakalářská práce Lucie Pivovarské se mi velmi líbila. Text a obrazová
dokumentace je zpracována na velice dobré úrovni, přehledně a jednoduše s jasným začátkem
a koncem. Výše uvedené připomínky jsou míněny jako podněty využitelné při další práci na
tématu a nijak nesnižují kvalitu předkládané práce. Bakalářskou práci Lucie Pivovarské plně
doporučuji k obhájení.

V Praze dne 11.9.2017 doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.


