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Slitiny s vysokou entropil (high entropy alloys, FlEAs) s1oené typicky z piiblinë
ekvirnok’trniho rnnostvI pëti a vIce kovovSch provki patI v souasnosti ke skupine
inateriáli. které jsou intenzivn studovãny diky svm potenciáln unikátnim fyzikãlnim
vlastnostern. zahrnujIcIrn napNklad. v závislosti na konkrëtnIrn sloenI. odolnost vüëi
vysokni teplotarn. nIzkou tepelnou vodivost. vysokou odolnost vüëi radiaënImu pokozeni i
vehni nIzkou permeahilitu pro plynné a kapalne substance. Uvedené vlastnosti Ize s vhodou
vyuit pro pHpravu tenkch ochrannch vrstev s1ouIcich jako napt. tepelnë, mechanické i
radianI barien’.

Uspéne naplnni uvedeného die je podmineno volhou vhodné depozini metody umonuj id

pNpravu geometricky uniformnIch vrstev za souëasného zachováni stechiometrie v’chozI
slitiny. Pedk1ádaná hakalátská prãce je vënována teoretick’m simulacim takové depozice
rnetodou motekulárni dynamiky (MD). Reálnrn vzorem k provedenm sinnilacIrn splnujIcim
ve uvedené poadavky je nova depoziëni metoda IJD (ionized jet deposition) implentovana
v laboratoi Katedry inenrstvi pevnch lãtek FiFE CVUT v Praze (KIPL FJFI).

V rãmci práce na bakalãskérn prolektu byly autorem realizovany rozsáhlé atomistické
simulace depozieniho procesu pipravy tenk’Qch vrstev HEA o prvkovém sloenI Fe-Ni-Co
Cu-Cr-Al ye dvou stechiornetriich: základnI ekviatomárnI a neekviatomãrni o sloenI
Al2CoCr32CuFei2Ni6, korespondtij Id S pubi ikovanmi vsledky j inch v’zkumn’ch
skupin. Simtilace byly provedeny v prostedi programu LAMMPS, kterS’ poskytuje tuoThost
vyuiti tzv. EAM (embedded atoms model) ineziatomov’ch potenciáEt vhodnch pro popis
vIceprvkov’Qch kovov’ch systéniü.

V priibëhu eenI bakaláského projektu projevil Petr vysokou phi, teoretickou zdatnost a
programátorskou zruënost pi pNpravë simulaénIch skriptht a dosáhl hady cenn’Qch diiëich
vsledkü a metodick’ch poznatki. Ty bezpochyby najdou uplatnenI v dalIm vvoji,
veritikaci a nãsledné aplikaci zvoleného simulaëniho postupu k predikci struktcirniho chovánI
(a potecialne i daRich fyzikálnich viastnostI) tenkQch vrstev HEA slitin studovanch v rámci
v’zkumn’ch projektt na KIPL F.lFl.

S praci Petra Jaroe na bakalátskéni projektu jsem jako vedottci práce velmi spokojen.
Vechna zásadni teoretická v’Qchodiska. aplikovan postup, dosaené vsledky a jejich
diskuze jsou v phehledném a logickém ëlenënI l)OPSáflY V textu piedloetié bakalátské práce.
]eliko práce ebsahuje vechnv poadované nileitosti a naplñuje dIe stanovené v zadánI.
navrhtiji s phihlédtuttirn té k ostatnim v’e iiveden’”m aspekttm — hodnotit bakaIaiskou
präci Petra .Jaroe kIasifikanIrn stupném A — t’horn.
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