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Disertační práce se zabývá studiem strukturních a mechanických vlastností materiálů zpracovaných 

procesem ARB. Proces ARB patří mezi postupy intenzivní plastické deformace, která je využívána pro 

výrazné zjemnění struktury slitin a s tím spojené zvýšení pevnostních vlastností. Téma práce považuji 

za aktuální a přínosné pro základní výzkum materiálů i pro technickou praxi.  

Textová část práce čítá 90 stran, dále obsahuje 44 příloh s mikrostrukturami materiálů a 

mechanickými vlastnostmi. Po úvodní části a definování cílů práce autor popisuje proces ARB. 

Následující kapitoly jsou pak již věnovány popisu experimentů a rozboru jednotlivých materiálů. Autor 

studoval korozivzdorné oceli, niklové slitiny, hliníkovou slitinu, titanové a kobaltové slitiny. Výběr 

studovaných materiálů odráží jejich využití v leteckém průmyslu. U slitin byly studovány struktury 

v základním dodaném stavu a dále pro aplikaci ARB. Dále byly měřeny mechanické vlastnosti v tahu a 

tvrdost. Další částí práce je diskuze získaných výsledků a závěr. Po grafické a formální stránce je 

práce napsána na průměrné úrovni, splňuje však standardy disertačních prací.  

 

Připomínky k disertační práci: 

1. V práci chybí úvodní kapitola shrnující současné poznatky, a to nejen o technologii ARB ale rovněž 

o studovaných slitinách. Autor sice některá data o těchto slitinách uvádí v kapitole Materiálový rozbor, 

nicméně lepší orientaci v práci by dle mého názoru přispělo toto spojit do jedné úvodní teoretické 

kapitoly.  

2. V části Diskuze chybí porovnání získaných dat s výsledky publikovanými jinými autory. Zejména by 

bylo zajímavé porovnat navýšení mechanických vlastností procesem ARB. 

3. Obr. 4, str. 12 – chybí odkaz na zdroj. 

4. Str. 22 – základní rozdělení korozivzdorných ocelí je na martenzitické, austenitické, feritické a 

feritickou-austenitické neboli duplexní. 

5. Kvalita některých obrázků mikrostruktur není dobrá a lze pouze obtížně identifikovat přítomné 

strukturní komponenty. 

 

Dotazy k disertační práci: 

1. Jak si autor vysvětluje nespojitosti na tahových křivkách, např. obr. 27, 30 a další? 

2. Autor vysvětluje nárůst tvrdosti po ARB deformačním zpevněním. Domnívá se, že tento příspěvek 

je tak významný i při poměrně vysokých tvářecích teplotách nad 1000°C? 

3. Jaké vztahy byly použity pro odhad pevností materiálů po procesu ARB?  

4. Byly fáze přítomné ve strukturách blíže potvrzeny např. pomocí EDS nebo byly pouze definovány 

s pomocí literatury? 



6. Byly prováděny chemické předúpravy povrchů před procesem ARB, které by mohly zlepšit adhezi 

plechů? 

7. Jaký byl výchozí stav slitiny Ti-Al-V? 

 

I přes uvedené výhrady lze celkově shrnout, že práce splnila vytyčené cíle. Autor v ní prokázal 

schopnost samostatné výzkumné práce.  

Z výše uvedených důvodů disertační práci Ing. Davida Žáčka doporučuji k obhajobě a doporučuji, aby 

po úspěšné obhajobě práce byl Ing. Žáčkovi udělen titul PhD. 
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