Vyjadrenie školiteľa
k dizertačnej práci Mgr. Darie Drozdenko
Study of novel magnesium alloys
with controlled microstructure and texture

Mgr. Daria Drozdenko zahájila doktorské štúdium na Katedře fyziky materiálů (KFM) dňa
1. 10. 2012 ako absolventka oboru fyzikálnej a biomedicínskej elektroniky na Sumskej štátnej
univerzite na Ukrajine. V priebehu štúdia úspešne splnila všetky požiadavky kladené na
poslucháčov doktorského štúdia v obore 4F3 - Fyzika kondenzovaných látek a materiálový
výzkum na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK).
Dizertačná práca Mgr. Drozdenko je zameraná na fyzikálny výskum mikroštruktúry a
mechanických vlastností nových tvárnených horčíkových zliatin s prednostnou orientáciou zŕn
(textúrou). Dôraz je kladený na objasnenie úlohy dislokačného sklzu a dvojčatenia v priebehu
plastickej deformácie Mg zliatin. K štúdiu týchto deformačných mechanizmov využíva autorka,
ako hlavnú fyzikálnu metódu, metódu akustickej emisie (AE), ktorá je doplňovaná svetelnou
a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou (SEM), či röntgenovou difrakciou (meranie textúry).
Metóda AE je založená na štúdiu elastických vĺn, ktoré sú vznikajú pri náhlom uvoľnení energie
v dôsledku lokálnych zmien v materiáli. Medzi lokálne zmeny v priebehu plastickej deformácie
čistého Mg a jeho zliatin patria i kolektívny a nelineárny pohyb čiarových porúch (dislokácií)
v kryštálovej mriežke, a mechanické dvojčatenie. AE patrí medzi in-situ metódy a teda nám
poskytuje informácie v reálnom čase o kolektívnom chovaní týchto mriežkových porúch v
celom objeme vzorky.
Dizertačná práca vznikla v spolupráci s Magnesium Innovation Centre (MagIC), HelmholtzZentrum Geesthacht v Nemecku, ktoré patrí k najvýznamnejším svetovým výskumným
centrám v oblasti dizajnu Mg zliatin. Spolupráca spočívala hlavne v príprave pretlačovaných a
valcovaných Mg zliatin, a v aplikácii dosiahnutých výsledkov pri vývoji nových Mg zliatin so
zlepšenými mechanickými vlastnosťami. Zároveň i časť experimentálnych meraní bola
prevádzaná autorkou počas jej niekoľkých pobytov na tomto partnerskom pracovisku.
Predložená práca je rozdelená do šiestich kapitol, ktoré sú logicky usporiadané. Jednotlivé
kapitoly sú ukončené ich stručným zhrnutím v kľúčových bodoch. Prehľad o doterajších
poznatkoch ohľadne tvárnených Mg zliatin, použitých meracích metódach a vytýčené ciele
práce sú prezentované v kapitolách 1 až 4. Kapitola 5 predstavuje hlavnú časť práce, v ktorej
autorka detailne popisuje a diskutuje dosiahnuté výsledky. V kapitole 6 je možné nájsť závery
práce a autorkou navrhnuté možnosti ďalšieho výskumu v oblasti Mg zliatin.
Experimentálna časť dizertačnej práce pozostáva z troch tematických častí. V prvej časti
získala autorka unikátne dáta AE charakterizujúce jednotlivé deformačné mechanizmy, ktoré
boli aktivované v priebehu deformácie Mg monokryštálov s rôznou kryštalografickou

orientáciou. Získané poznatky zásadne prispievajú k určovaniu a pochopeniu procesu
aktivácie týchto deformačných mechanizmov i v polykryštalických Mg zliatinách. Druhá
tematická časť je venovaná procesu rastu a redukcie dvojčiat behom jedného tlakovoťahového cyklu v pretlačovaných Mg zliatinách s rôznou mikroštruktúrou. Dosiahnuté výsledky
sú využívané pri vývoji Mg zliatin so zníženou ťahovo-tlakovou asymetriou na medzi sklzu.
Tretia časť sa zaoberá štúdiom nežiaducej anizotropie mechanických vlastností valcovaných
Mg zliatin. Získané poznatky prispievajú k dizajnu nových Mg zliatin so zlepšenými
mechanickými vlastnosťami.
V rámci dizertačnej práce si Mgr. Drozdenko osvojila množstvo experimentálnych
a vyhodnocovacích techník. Hlavne sa zamerala na rastrovaciu elektronovú mikroskopiu
(príprava vzoriek pomocou FIB, in-situ deformačné testy v SEM, ..) a na analytické metódy s
ňou súvisiace (EBSD, EDX). Vďaka nadobudnutým znalostiam sa ako členka tímu úspešne
podieľa na riešení troch projektov základného výskumu GAČR, pričom dva projekty presahujú
rámec jej dizertačnej práce (Mg zliatiny s LPSO fázou, uránové zlúčeniny). V rokoch 20132016 bola hlavnou riešiteľkou univerzitného grantu GAUK, ktorý priamo súvisel s témou jej
dizertačnej práce.
Mgr. Drozdenko získala veľké množstvo originálnych výsledkov, ktoré prezentovala na
najvýznamnejších medzinárodných konferenciách v rámci oboru (napr. TMS 2014 - San
Diego, TMS 2015 - Orlando, Magnesium 15 - Jeju, MRS 2016 - Phoenix, THERMEC 16 Graz), či na lokálnych konferenciách s medzinárodnou účasťou (ISPMA 13 - Praha, ICSMA 17
- Brno). Je autorkou alebo spoluautorkou 11 publikácií s impakt faktorom a 8 ďalších publikácii
(5 je uvedených v databáze Scopus). Obzvlášť by som vyzdvihol jej publikáciu v Acta
Materialia (Drozdenko et al. Acta Mater 110 (2016) 103-113).
Mgr. Drozdenko sa stala, vďaka svojím znalostiam, pracovitosťou, húževnatosťou, pozitívnym
myslením a schopnosťou riešiť vzniknuté problémy, obľúbenou a platnou členkou KFM. Vždy
sa ochotne zapája do vedeckých aktivít a taktiež sa podieľa i na vzdelávaní a vedení
študentov. Okrem toho, v čase svojho osobného voľna, úspešne reprezentuje MFF UK na
Českých akademických hrách v lukostreľbe (2014, 2015 - 3. miesto, 2016).
Záverom by som chcel konštatovať, že Mgr. Daria Drozdenko preukázala v priebehu
doktorského štúdia svoje schopnosti kreatívne a samostatne vedecky pracovať i rámci
medzinárodného vedeckého tímu, a že má jednoznačné predpoklady pre experimentálny
výskum v oblasti fyziky materiálov. Doporučujem, aby jej po úspešnej obhajobe dizertačnej
práce bol udelený titul Ph.D.
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