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Autor se ve své práci zabývá využitím in-situ metod pro pozorování a hodnocení 

deformačních mechanismů v hořčíkových slitinách. Experimentální pozorování doplňuje 

numerickým modelováním.  

Práce samotná je dělena na 5 kapitol. První kapitola obsahuje teoretické poznatky týkající 

se deformačních mechanismů v hcp kovech. Druhá kapitola je věnována popisu použitých 

experimentálních metod - akustické emisi a neutronové difrakci. Dále je v kapitole popsán 

teoretický model použitý při numerickým výpočtech. Třetí kapitola popisuje provedené 

experimenty. Čtvrtá kapitola se zabývá popisem a diskusí výsledků naměřených na čistém 

hořčíku. Obsahem páté kapitoly jsou výsledky měření vlivu množství legovaného hliníku na 

mechanické chování hořčíku. Práce je zakončena celkovým shrnutím a nástinem možností 

budoucího pokračování.  

Práce je napsána velmi přehledně a logicky. Jednotlivé kapitoly obsahují veškeré potřebné 

informace a podávají ucelený pohled na danou část řešené problematiky. Text je doplněn 

přehlednými grafy. Po formální stránce je práce na velmi vysoké úrovni. V textu lze nalézt 

pouze malé množství překlepů a chyb. Za "největší" lze považovat popis grafu Figure 2.10 

(strana 28), kdy se v textu hovoří o deformacích, zatímco v grafu jsou uvedena napětí. Dále 

jsou na straně 44 v textu týkajícího se grafu Figure 4.4 přehozeny indexy a) a b). 

Téma dizertace patří mezi aktuální témata v oblasti materiálového výzkumu a to hned ze 

dvou hledisek. Jedním z nich jsou použité experimentální metody, které obecně umožňují 

zkoumat deformační procesy v materiálech na úrovni mikrostruktury. Druhým je pak použití 

hořčíku a jeho slitin, což jsou materiály, které v současné době nabývají na významu v 

různých technických aplikacích a popis jejich deformačního chování je velmi důležitý. 

Experimentální výsledky jsou velmi cenné díky použití in-situ metod. Tato měření jsou 

velmi náročná z hlediska experimentálního vybavení a samotného vyhodnocování 

naměřených dat. Na druhou stranu podávají přímé informace o deformačních procesech 

probíhajících v materiálu. Návrh experimentů, jejich provedení i následné zpracování 

výsledků, které je uvedeno v práci, je na velmi vysoké úrovni a lze díky nim vytvořit velmi 

dobrý obraz chování materiálu během zatěžování. Uvítal bych pouze doplnění grafu, který by 

porovnal tahové křivky ze zkoušek provedených při použití in-situ metod se zkouškami bez 

měření, aby bylo možno porovnat vliv případné relaxace napětí.       

Předností práce je také doplnění experimentálních výsledků numerickým modelováním, 

které slouží k ověření závěrů analýz experimentálních dat. Použitý "self-consitent" je vhodný 

nástroj pro modelování vývoje deformace a textury. Nastavení modelu je velmi dobré a jeho 

výsledky souhlasí s experimenty. Simulovaný vývoj jednotlivých deformačních mechanismů 

tak lze použít jako nezávislé ověření analýzy experimentů. Jedinou výhradu lze mít k 

nedostatečnému popisu získání parametrů modelu. Model byl nastaven podle 

makroskopických tahových křivek, ale jaká byla další pravidla pro jednotlivé parametry není 

uvedeno. V práci se také vyskytují dvě sady parametrů pro stejný materiál (strana 57 a 76) bez 

řádného zdůvodnění použití druhé sady. 

Celkově hodnotím disertaci jako vynikající. Dosažené výsledky jsou velmi důležité v 

oboru výzkumu deformačních procesů hcp kovů a slitin. Využití a ověření zvolených in-situ 

metod přispěje k jejich dalšímu rozvoji a rozšíření. Samotné pozorování deformačních 



procesů uvnitř hořčíku a jeho slitin přináší další nové informace o aktivitě jednotlivých 

skluzových systémů a dvojčatění v závislosti na typu zatěžování a množství legovacích prvků. 

Kvalitu práce také potvrzuje publikace výsledků v 7 článcích vydaných v impaktovaných 

časopisech a sbornících.  

Předložená dizertace splňuje veškeré nároky a prokazuje schopnost jejího autora RNDr. 

Jana Čapka provádět samostatně vědecký výzkum. Práci doporučuji k obhajobě.  
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