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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

Cílem práce bylo studium tepelné stability slitin Al-Fe-Mn-Si vyrobených odléváním mezi válce. 

Současně se určovala krystalografická struktura primárních fází a jejich distribuce jak po odlití, tak 

po žíhání. Byly zkoumány 4 slitiny o různém chemickém složení. K analýze autor použil 

rezistometrii a transmisní elektronovou mikroskopii. Je to téma velmi důležité z hlediska 

základního výzkumu a významné pro praxi. Autor získal značný soubor nových výsledků. 

Podrobně je dokumentuje  v práci a jasně interpretuje. 

Originální výsledky a jejich interpretace by měly být po doplnění chybějících identifikací fází 

publikovány v mezinárodních časopisech. 

 

Rád bych zdůraznil vysokou úroveň předložené bakalářské práce, která se blíží práci diplomové. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Jak by autor vysvětlil značný rozdíl v průběhu rezistometrických křivek, když rozdíly ve složení 

nejsou tak výrazné. 
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x doporučuji  
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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