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Disertační práce autorky je věnována vlivu vodíku na fyzikálně metalurgické               

a mechanické vlastnosti vybraných superslitin niklu. Jak z vědeckého, tak z inženýrsky-

technického pohledu se bezpochyby jedná o nosné téma s velkou důležitostí. Disertační 

práce je po formální stránce rozdělena na 9 částí, dále obsahuje seznam zkratek a použitých 

symbolů, seznam literárních zdrojů a vlastní publikační činnost autorky. Disertační práce má 

celkem 121 stran a uvádí úctyhodných 165 literárních odkazů, z nichž většina jsou poměrně 

nové práce z poslední dekády. Vlastní publikační činnost autorky pak zahrnuje celkem 32 

prací. Disertační práce je dále vhodně doplněna obrázky, tabulkami a grafy.  

Po úvodu disertační práce následují kapitoly 1 až 4, které představují jádro teoretické 

části disertační práce. V kapitole 1 se autorka postupně věnuje superslitinám niklu, jejich 

mikrostruktuře včetně vlivu jednotlivých fází, resp. strukturních složek na široké spektrum 

užitných vlastností, vlivu legujících prvků na strukturu a vlastnosti niklových superslitin, 

jakož i používané klasifikaci těchto materiálů. Kapitoly 2 až 4 jsou pak věnovány působení 

vodíku v superslitinách niklu, jeho vlivu na mechanické vlastnosti superslitin a dále pak 

nejvýznamnějším fyzikálně-metalurgickým faktorům, které rozhodují o odolnosti niklových 

superslitin vůči vodíkové křehkosti. Autorka se zde cíleně zaměřila na působení vodíku 

v superslitinách niklu, což je velmi přínosné, protože v česky psané literatuře byla této 

problematice věnována zatím jen velmi omezená pozornost. Při popisu mechanismů vodíkové 

křehkosti autorka využívá moderní klasifikace, která byla zavedena poměrně nedávno, tzn. 

rozlišuje pouze mechanismy popisované jako HEDE (Hydrogen Enhanced Decohesion), 

HELP (Hydrogen Enhanced Localized Plasticity) a AIDE (Adsorption Induced Dislocation 

Emission), resp. také vodíkovou křehkost v důsledku tvorby křehkých hydridů. Na teoretické 

části disertační práce lze ocenit, že autorce se zde podařilo vytvořit velmi kvalitní dílo, 

které postihlo všechny rozhodující aspekty působení vodíku v niklových superslitinách. 

Autorka přitom prokázala schopnost velmi vhodně vybírat, analyzovat a třídit literární zdroje               

a prokázala také schopnost syntézy často rozdílných názorů, pohledů a přístupů. Za velmi 

cenné lze považovat také stylistické zpracování teoretické části disertační práce, kdy ač se 

jedná o problematiku velmi náročnou, komplexní, autorce se podařilo tlumočit ji nanejvýš 

srozumitelným způsobem.  

K teoretické části práce mám jen několik formálních připomínek, které v žádném 

případě neovlivňují kvalitu disertační práce: 

- na str. 9 je přehozeno číslování obrázků 1.1 a 1.2;  

- výjimečně se objevuje pojmová nedůslednost, např. na str. 28 je uvedeno spojení „na 

špičce trhliny“. 



Experimentální část disertační práce je zpracována v kapitolách 5 až 8. Autorka 

nejprve definuje hlavní cíle experimentální části práce, pak se věnuje popisu 

experimentálního materiálu a použitých experimentálních metod. Spektrum použitých 

experimentálních metod je široké a vhodně zvolené, tak aby bylo možné zodpovědně 

posoudit vztah mezi charakteristikami studovaných materiálů a jejich náchylností 

k vodíkové křehkosti. Experimentálním materiálem byla vždy slitina IN 738LC ve formě 

odlitků, avšak pocházela z různých taveb a byla podrobena různému zpracování. 

Experimentální práce autorka rozdělila do 4 logicky členěných etap, které odrážely časovou 

posloupnost řešení, příslušnost k rozdílným tavbám s odlišnými výchozími charakteristikami, 

resp. rozdílné zpracování, event. i použité experimentální metody. V rámci experimentální 

části práce získala autorka velké množství původních výsledků, jež významným způsobem 

rozšiřují dosavadní znalosti o působení vodíku v niklových superslitinách, neboť jak autorka 

uvádí, jí studovaná superslitina IN 738LC byla spíše stranou zájmu jiných autorů, kteří se 

věnovali obdobné problematice. Na experimentální práci oceňuji zejména, že autorka zde 

v některých případech prezentuje chování materiálu, které by se mohlo při zběžném pohledu 

jevit jako poněkud kontroverzní, nicméně v části 8.8 k tomu autorka formuluje přijatelné 

hypotézy, resp. vysvětlení. Experimentální část disertační práce považuji, stejně jako 

teoretickou část, za velmi zdařilou, což podtrhuje kapitola 9, kde autorka formuluje zhuštěnou 

formou adekvátní závěry, k nimž při své vědecké práci dospěla, a naznačuje i směry, jimiž by 

se mohlo ubírat další bádání v této oblasti. 

V rámci obhajoby disertační práce by autorka mohla zaujmout stanovisko k následujícímu:  

1. Na straně 66 autorka uvádí, že ke zjištění, zda proces HIP vedl ke snížení podílu licích 

vad, byla použita metoda měření změny hustoty pomocí analyzátoru AccuPyc II 1330 

V1.06. Lze tento typ metody považovat za optimální pro daný účel? 

2. Může se na zkřehnutí vodíkem u experimentů prováděných v 1. etapě 

podílet i vodík, který se nachází v pórech (vadách)? Pokud ano, jakým 

mechanismem to probíhá?  

3. Jaké alternativní metody vodíkování by bylo eventuálně možné využít pro 

zvýšení obsahu vodíku ve studované slitině? Jaké jsou jejich výhody             

a nevýhody? 

  

Závěr: 

Předloženou disertační práci paní Ing. Kateřiny Konečné považuji za velmi zdařilé dílo, které 

přináší řadu původních vědecko-výzkumných poznatků z oblasti působení vodíku v niklových 

superslitinách, resp. konktrétně v superslitině IN 738LC. Předložená disertační práce splňuje 

všechny požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji proto přijmout ji jako podklad       

k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby doporučuji udělit paní Ing. Kateřině Konečné 

vědeckou hodnost Philosophiae doctor (Ph. D.)v oboru Materiálové vědy a inženýrství. 

 

V Brně  8.11. 2017 
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