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Disertační práce se zabývá studiem vlivu vodíku na vlastnosti niklové superslitiny typu IN 

738LC. Působení vodíku na konstrukční materiály je kritické a široce studované téma, neboť 

vodík běžně degraduje materiály a znehodnocuje jejich užitné vlastnosti. Jeho zdrojů může 

být celá řada – od samotné atmosféry bohaté na vodík, vlhkost nebo uhlovodíky za vysokých 

teplot až po nízkoteplotní procesy, jako je moření, elektrochemické procesy atd. Projevy 

vodíku jsou komplexní a pro praxi jsou nejdůležitější změny mechanických vlastností – často 

pokles tažnosti, vzrůst meze kluzu, pokles houževnatosti, vzrůst tranzitní teploty a další. 

Téma práce považuji za vysoce aktuální a odpovídající současným trendům v oblasti 

materiálového inženýrství. 

Práce má standardní dělení na teoretickou a experimentální část. V teoretické části autorka 

pracuje s aktuálními výsledky vědeckého bádání v této oblasti. Popisuje samotné superslitiny 

na bázi niklu a hlavní pozornost věnuje působení vodíku na vlastnosti této skupiny materiálů. 

V experimentální části se zaměřuje na slitinu IN 738LC. Slitina je sycena vodíkem za vysoké 

teploty a komplexně jsou hodnoceny vlivy vodíku na strukturu a mechanické vlastnosti. 

Autorka získala velký objem kvalitativně nových výsledků. Problematiku po teoretické stránce 

zvládla velmi dobře, o čemž svědčí více než 160 citovaných literárních zdrojů.  

 

Poznámky a dotazy k práci: 

1. Kde byl realizován proces HIP? 

2. Které výsledky autorka naměřila sama a které získala v kooperaci? 

3. Jaký je princip analyzátoru LECO RH600?  

4. V tabulkách na str. 61 a 67 jsou nesprávně uvedeny koncentrace vodíku jako např. „8 až 

23“. Správně by měla být uvedena průměrná hodnota včetně směrodatné odchylky. 

5. Zajímavé je pozorované zvýšení tažnosti u jedné sady vzorků vlivem vodíku. Porovnala 

autorka toto zjištění s literaturou zaměřenou na slitinu stejného nebo podobného složení? 

6. Jaký je názor autorky na vliv vodíku na vysokoteplotní korozi superslitin? 



 

Celkově lze shrnout pozitivní dojem z disertační práce. Práce prezentuje velký objem 

teoretických poznatků i experimentálních výsledků relevantních pro základní výzkum i 

technickou praxi. Práce je na velmi dobré věcné, grafické i formální úrovni. Splňuje 

standardy disertačních prací. Lze rovněž konstatovat, že práce splnila stanovené cíle a že 

autorka prokázala schopnost samostatné vědecké práce.  

 

Z výše uvedených důvodů disertační práci Ing. Kateřiny Konečné doporučuji k obhajobě.  
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