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1. Dosažené výsledky
Diplomant prokázal velmi aktivní přístup při řešení problematiky zjemňování zrna u slitin AZ31 a
AZ61. Provedl řadu experimentů na hydraulickém lise s tvářecím nástrojem pro metodu ECAP.
Výsledky experimentů jsou přehledně vyhodnoceny. Přínos práce spočívá především v nových
poznatcích vlivu tepelného zpracování na vstupní homogenitu struktury pro metodu ECAP u výše
uvedených slitin s cílem dosažení potřebného zjemnění zrna.

2. Problematika práce
Řešená problematika diplomové práce je velice aktuální a významná z hlediska potřeb průmyslové
praxe. Zvyšování mechanických vlastností u Mg slitin je široce rozvíjenou problematikou ve
významných výzkumných ústavech i na univerzitách v celém světě. Řešená problematika v
diplomové práci je velice aktuální a potřebná.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student při řešení dané problematiky pracoval velice samostatně a prokázal velmi dobrou orientaci
při zpracování rešeršních podkladů i při vlastní realizaci experimentů a jejich správnému
vyhodnocení. Všechny kroky při vypracování diplomové práce konzultoval s vedoucím práce.

4. Formální náležitosti práce
Grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni. Tabulky i grafy jsou velmi přehledně uvedeny.
Zpracování i vyhodnocení výsledků experimentů je na velmi dobré úrovni. Vyskytují se drobné
gramatické chyby.

5. Dotazy na studenta
1)Vysvětlete vhodnost navrženého postupu tepelného zpracování pro slitinu
AZ 31 i AZ 61 z hlediska průběhu procesu deformace metodou ECAP (vliv procentuálního obsahu
Al).
2)Vysvětlete v grafu č.2 – str. 40 velmi malé rozdíly v dosažených hodnotách přetvárného odporu v
průchodech 1-4 (AZ 31, ochlazování do vody).
3)Objasněte u slitiny AZ 61 dosažení podstatného zvýšení přetvárného odporu ve 3. průchodů
tvářecím nástrojem – graf 5, 6 str. 52

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce splňuje všechny body zadání a doporučuji ji k obhajobě.
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Ostrava, 30.05.2014 prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.


