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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Ano, diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky a věcně navazují. Poznatky v teoretické části 

práce plně souvisí s experimentální částí. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Celkový rozsah diplomové práce je 55 stran. V teoretické části jsou shrnuty na základě literární 

rešerše základní poznatky o systému Ti-Al a intermetalických sloučeninách. Jsou zde rovněž 

uvedeny metody přípravy Ti slitin, licí vady, vliv legujících prvků na vlastnosti Ti slitin a 

mikrostrukturní charakteristiky Ti-slitin. Tato část práce však vykazuje řadu gramatických chyb 

a terminologických nepřesností (např. mechanická tvrdost, slitina vs. sloučenina nebo str. 9 

„Nejčastější atmosférou ve vakuu bývá argon…“), aj., chybí číslování podkapitol, mezery mezi 

slovy a odstavce, některé věty nedávají smysl (např. str. 13 „U takto lehkých materiálů při 

zachování určitých vlastnostech to není jen o samostatně lehkému produktu…“.). V kapitole 

3.1 HIP je zmiňována nesouvisející technologie protlačování a pece, používané k přetavování 

titanu. Některé odkazy na obrázky nejsou uváděny nepřehledně, na tabulku 2 není v textu 

odkazováno. Většina obrázků má nízkou kvalitu. 

Cílem experimentální části práce bylo provést strukturní a chemickou analýzu slitin typu TNM 

v litém stavu a po HIP+TZ. Mikrostrukturní charakteristiky byly zkoumány pomocí světelné 

optické mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie. Chemické složení nalezených fází 

bylo stanoveno metodou EDX a obsah uhlíku a kyslíku spalovací a termo-evoluční metodou. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky, dotazy: 

Chtěla bych požádat diplomanta o zodpovězení těchto otázek: 



a) V diplomové práci jsou intermetalické sloučeniny Ti3Al, TiAl, Al3Ti nesprávně označovány 

jako slitiny. Mohl byste objasnit rozdíl mezi sloučeninou a slitinou? 

b) Na str. 6 je uvedeno, že „Plastické deformace TiAl lze dosáhnout pomocí jednotné dislokace 

a superdislokace, přičemž obě jsou zakotvené“. Mohl byste to vysvětlit? 

c) V experimentální části je uvedeno, že karbidická fáze Ti2AlC byla nalezena pouze ve vzorku 

slitiny TNM2, který obsahoval 0.94 hm.% C. Jak bylo určeno, že se jedná právě o tento typ 

karbidu?Je tato fáze ve struktuře žádoucí, a jaký bude mít efekt na creepovou odolnost, 

pevnost a odolnost vůči křehkému lomu? V jaké formě se nachází uhlík v případě slitin TNM3 

a TNM4? 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Experimentální část práce – řízeným obsahem uhlíku a vhodným zpracováním se podařilo 

dosáhnout lamelární struktury daných slitin, která by měla vykazovat vyšší creepovou odolnost, 

pevnost a odolnost vůči křehkému lomu. Způsob a podmínky legování slitin uhlíkem nemohou 

být uvedeny, protože podléhají v současné době patentovému řízení. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Při vypracování diplomové práce bylo využito dostatečné množství literárních zdrojů, většinou 

zahraničních. Použitá literatura je v textu ocitována. Diplomant prokázal schopnost pracovat s 

cizojazyčnou odbornou literaturou, což hodnotím velmi pozitivně. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Diplomová práce splňuje všechny požadavky, kladené na její vypracování. Jak bylo uvedeno 

v bodě 3, obsahuje však formální chyby a nepřesnosti. 

  

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Získané výsledky mohou být publikovány v odborném časopise. Zjištěné poznatky mohou 

rovněž přispět k vývoji nových typů slitin na bázi Ni-Al-X se zvýšenými mechanickými a 

užitnými vlastnostmi. 

  

9. Práci hodnotím:  

    

 

 

Velmi dobře 
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Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


