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 V předložené diplomové práci autor uvádí poznatky získané při studiu technologií přípravy 

slitin ze systémů Ti-Al s různým obsahem uhlíku prostřednictvím klasických technik, zejména VIM. 

Věnuje se přípravě a hodnocení mikrostrukturních charakteristik slitin po různém způsobu zpracování 

(HIP, tepelné zpracování). 

 V úvodních dvou kapitolách autor čtenáře seznamuje se základními charakteristikami daných 

slitin, představuje intermetalické sloučeniny ze systému Ti-Al. V další části se věnuje základním 

způsobům přípravy a uvádí typické pecní agregáty. Jednotlivé způsoby tavení rovněž srovnává. 

V dalších částech popisuje metody odlévání, kde rovněž hodnotí jednotlivé přednosti či nedostatky 

uváděných metod. V závěru praktické části uvádí příklady mikrostruktur a věnuje se interakcím 

taveného kovu s materiálem kelímku. V kapitole 7 jsou přehledně vymezeny cíle práce.  

 Kap. 8 již představuje stěžejní část předložené diplomové práce. Je uvedeno chemické složení 

slitiny, rovněž tak žádaný obsah uhlíku. V dalších pasážích je detailně popsán způsob přípravy pomocí 

VIM v kombinaci s odstředivým litím. V neposlední řadě autor uvádí stanovení obsahu kyslíku a 

uhlíku po etapě přípravy. Následuje studium mikrostruktur v litém stavu pomocí OM+SEM, doplněné 

o orientační měření velikosti zrn. Podobnou strukturu mají i další podkapitoly věnované HIP a TZ. Na 

závěr jednotlivých pasáží autor uvádí dílčí závěry. Poslední část praktické části je zaměřena na 

orientační hodnocení mechanických vlastností pomocí měření tvrdosti dle Vickerse. Kap. 9 

představuje stručný závěr práce. 

V samotném závěru práce je uveden seznam zkratek, dále postačující seznam použité 

literatury (45 pramenů, vše v textu citováno). Předložená práce je zpracována přehledně, systematicky 

správně, text je vhodně doplněn obrázky a tabulkami. Celá diplomová práce je zpracována na 55 

stránkách. Vyskytly se drobné problémy během komunikace, v některých případech není sjednoceno 

formátování kapitol, tabulek. Je však možno konstatovat že cíle splnil. 

 Autor při řešení zadaného tématu dodržel zásady pro vypracování diplomové práce, ukázal, že 

je schopen se seznámit s danou problematikou, pracovat s literaturou a vyvodit ze získaných poznatků 

závěry. Při řešení praktické části autor prokázal své schopnosti pracovat s experimentálním 

materiálem, přístrojovým vybavením atd. Při řešení dané problematiky postupoval aktivně. Nelze pak 

opomenout skutečnost, že v souvislostí s vládními opatřeními v boji proti virové nákaze nebyly 

podmínky pro praktické činnosti zcela optimální. Při řešení dané problematiky postupoval aktivně. 

S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem doporučuji přijmout předloženou práci jako podklad 

k obhajobě. 
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