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PedIoenã diplomová práce se zabQvá charakterizacI eIastick’ch vlastnostI monokrystalO pomocI
metody rezonannI ultrazvukové spektroskopie. Kromè pedstaveni této experimentálnI metody se
diplomant zabç’vã moThostI rozMenI tzv. inverznI procedury pro zIskánI parametrO vzorku na základé
namèené frekvennI charakteristiky vlastnich kmitO vzorku. Ta je typicky vyuIvãna pro urenI
elasticki’ch konstant méieného vzorku, piem orientace krystalové mrIky vi stranám vzorku a
jeho geometrie se bere jako známã. Diplomant se vak zab’vá monostI pidat do inverznIho v’’potu
take tyto vlastnosti jako volné parametry. Jeho práce ukazuje, e dIky postupné asociaci vysokého
potu modálnIch tvarO voIn’ch kmitü mezi mëenIm a v’’potem Ize dosáhnout vQborné pesnosti
urenI i tëchto vlastnostIvzorku.
V’sledky této metody jsou prezentovány ye tech ástech. NejdIve je takto zobecnèná inverznI
metoda testována na umél’ch datech, kdy je ukázána vysoká mIra pesnosti urenI orientace
krystalové mIky i velikosti vzorku. Poté jsou analyzovány vzorky slitiny eleza a kemIku s rOznou
orientacI krystalové miky vüi stranám vzorku. Diplomant ukazuje, e diky pidánI orientace
krystalové mIky jako volného parametru Ize dosáhnout vQraznë lepI shody naméeného a
napoItaného rezonannIho spektra oproti standardnImu postupu, kdy orientace mrIkyje namëena
rentgenovou difrakcI a brána jako znám’ parametr. DocházI tim ke zpresnënI jak právé ureni
orientace miky, tak take v’slednch elastick”ch konstant. TetI ást ukazuje mëenI metastabilnIch
3-titanov’Qch slitin a zab’vá se vllvem tepelné-mechanického zpracovánI na anizotropii vzorku.
Prezentované v’’sledky prokazujI, e se autor zorientoval v dane problematice, dokãe aplikovat jak
danou experimentálnI metodu, tak take vyhodnotit naméenã data pomoci numerick’ch metod.

K práci mãm dva doplñujIcI dotazy, ke kterçim by se diplomant mohi vyjádht v rámci obhajoby:
1. lntuitivné lze oekávat, e frekvenni rozdIl experimentálnë namëeného mOdu a jemu

piazeného vypoitaného mOdu bude rOst prãvë s frekvencI mOdu — tedy, e závislost ‘f1f)
bude monotönnI. Podle üdajO z práce (nap. Fig. 10 a mnoho dalIch) tomu tak ale nenI. Im je
to zpOsobeno?

2. ást práce se vénuje anal’’ze zachovánI kubické symetrie vzorkO slitiny Ti-iSMo, kde jeden ze
vzorkü Ihan’ch pod tlakem si danou symetrii zachoval (vzorek V), avak pi IhánI pod o málo
vyIm tiakem se ji symetrie ztráci (vzorek W). Düvody jsou v práci pouze naznaeny
s poznámkou, e se tImto smërem bude ubIrat daRI v’zkum diplomanta v rãmci doktorského
studia. Lze vak ji nynI uvést, jakQm zpOsobem Ize ovéit, e se jednã opravdu o chovánI
materiálu jako takového, a nikoliv konkrétnIho vzorku, dane nap. nedokonal’Qm tvarem?
Zároveñ bych upozornil, e v práci nenI uvedeno, o jak’’ typ tiaku se jedná. Lze tak pouze
pedpokládat, e pro studium ztráty symetrie pOjde o jednoosé zatéovánI. Pokud je to tak,
v jakém sméru vOi orientaci krystalové miky je zatëovánI provedeno?
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Po stránce formálnI nenI nutné práci nic vyt’kat. Práce je psaná kvalitnI odbotnou angIitinou
s minimem pekIepO a grafická üprava je solidnI. Struktura práce je Iogickã, akoiiv vede na pomèrnë
asté IistovánI mezi kapitolami, pedevIm mezi kapitolou popisujIcI vzorky a jejich pIpravu a popisem
vsIedkO. Diplomant prokázal take dobrou práci s existujIcI iiteraturou.

Celkovè hodnotim práci jako zdafllou a doporuuji ji k obhajobë s navren’m hodnocenIm A
(vbornë).

V Praze 6. 9. 2021
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