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Hořčíkové slitiny představují nejlehčí typ kovových materiálů, který s ohledem např. na
úspornější spotřebu paliva dopravních prostředků jsou žádanými konstrukčními materiály
v automobilovém a leteckém průmyslu. Přesto představy o jejich zvýšeném využití nebyly dosud
zdaleka naplněny. K důvodům tohoto stavu patří i neúplné znalosti o jejich deformačním chování,
které jsou nezbytné nejen k jejich bezpečné exploataci, ale i k vývoji nových procesních
technologií hořčíkových slitin. Přes intenzivní výzkum v této oblasti zejména v posledních dvou
dekádách jsou naše poznatky neúplné. Proto lze přijmout názor, že řešené téma disertační práce je
stále aktuální. Rozhodujícím cílem předložené práce je příspěvek k objasnění role skluzu dislokací
a dvojčatění v průběhu plastické deformace vybraných hořčíkových slitin s řízenou
mikrostrukturou a texturou.
Těžiště posuzované práce leží v rozsáhlých a vysoce kvalifikovaných experimentech jak
z hlediska metodiky, tak i vlastní interpretace dosažených výsledků. Pro určení jednotlivých
deformačních mechanismů byla použita metoda akustické emise (AE); k souběžnému studiu
vývoje mikrostruktury zkoumaných slitin byly použity i metody elektronové mikroskopie a
diffrakční techniky (k měření byla použita infrastruktura na partnerském pracovišti MagIC
Geesthacht). S ohledem na dlouholetou a mezinárodně uznávanou úspěšnou tradici použití AE ke
studiu deformačních procesů hořčíkových slitin na školícím pracovišti lze považovat zvolené
metody a postupy za optimální.

Vlastní disertační práce se skládá ze šesti částí. Literární rešerše, zaměřená na rozhodující jevy
spojené s experimentálně řešenou problematikou, se opírá o rozsáhlý soubor literárních pramenů,
které jsou ve významném podílu velmi aktuální: z 84 analyzovaných citací je 39 prací publikováno
od roku 2010. Text je formulačně zdařilý a úsporný (platí pro celou disertační práci) s cíleným
zaměřením na dále provedené experimenty. Cíle práce jsou jasně a konsistentně formulovány
v části 3. Následná část 4 jasně popisuje použité experimentální materiály, experimentální
techniky a použité metody.
Za rozhodující část disertační práce lze považovat část 5, která je věnována dosaženým
výsledkům a jejich interpretaci či diskusi. Obecně lze říci, že rozsah provedených experimentů a
kvalita jejich následovného zpracování včetně interpretace zasluhuje uznání. Řešením byly
získány originální poznatky, které významně rozšiřují současné poznatky o deformačních
procesech polykrystalických texturovaných hořčíkových slitin. Jde o proces růstu a redukce
dvojčat během cyklického zatěžování (tlak následovaný tahem) a analýzu aktivity dvojčatění
v materiálech s bimodální a homogenní mikrostrukturou, která prokázala výrazný vliv velikosti
zrn na nukleaci dvojčat. Některé poznatky uvedené v disertaci mohou být směrovány do oblasti
aplikace nových technologií tváření hořčíkových slitin: jde např. o souvislost anizotropie
mechanických vlastností s asymetrií textury. Vedle poznatků směřovaných do oblasti základního
výzkumu jde tedy o podněty vytvářející znalostní bázi vysoce sofistikovaných technologických
postupů určených pro výrobní praxi.
Závěrečné obecné poznámky a náměty pro následný výzkum studované problematiky (část 6)
disertační práci uzavírají. Při této příležitosti bych rád ocenil i dílčí průběžné shrnutí klíčových
momentů projednávané problematiky u částí 2, 4 a 5 (tzv. Key points of Chapter X), které značně
usnadňují orientaci čtenáři v relevantním textu zprávy. Zvláštní uznání patří vynikající grafické a
dokumentární úrovni posuzované disertace.
K disertační práci mám následující, spíše formální, poznámky:
1) Název práce je „ Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture“.
Lze považovat studovanou slitinu AZ31 opravdu za novou hořčíkovou slitinu?
2) str.12, 2.odst.: „The Hall-Petch relation is limited to a grain size range (d > 1 – 20 μm) for
different materials“. V současné době je přijat názor, že limitní velikost zrna pro platnost HallovaPetchova vztahu je mnohem menší, řádově až v jednotkách nanometrů [D.G. Morris,

Strengthening mechanisms in nanocrystalline metals, in: S.W. Whang, Nanostructured metals and
alloys, Woodhead Publishing Ltd., Oxford (2011), pp. 299-328].
3) Proč nebyla také použita technika neutronové difrakce (ND technique)?
4) Za rozhodující deformační mechanismy hořčíkových slitin se v práci považují skluz dislokací
a dvojčatění. S ohledem na omezený počet skluzových rovin v hexagonálním hořčíku vzniká
otázka, zda v deformačním procesu neuvažovat take aktivní úlohu hranic zrn formou pokluzů po
hranicích zrn (grain boundary sliding) či rotaci zrn (grain rotation).

Závěr:
Podle mého soudu předložená doktorská disertační práce v plném rozsahu splňuje kritéria pro
získání PhD v oboru 4f – Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum. Disertační práce
má vysokou úroveň, která prokazuje předpoklady autorky k samostatné tvořivé práci. Práci
doporučuji přijmout a po jejím úspěšném obhájení udělit disertantce Darii Drozdenko titul PhD.
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