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 Predloţená dizertačná práca je orientovaná na širokú problematiku hodnotenia 

vlastností horčíkovej zliatiny typu Mg-Al-Zn. Autorka sa v práci zaoberá štruktúrnou 

analýzou študovanej zliatiny, úpravou povrchu zliatiny metódou plazmatickej elektrolytickej 

oxidácia a vplyvom procesu úpravy povrchu na korózne a únavové vlastnosti zliatiny. 

Modifikácia povrchu horčíkových zliatin za účelom zmeny úţitkových vlastností je za 

posledných 20 rokov v popredí záujmu výskumných skupín na celom svete. Ide teda 

o vysokoaktuálnu tému v študijnom odbore Fyzikální a materiálové inţenýrství s cieľom 

dosiahnuť zlepšenie vlastností a aplikovateľnosť skúmaného materiálu v technickej praxi. 

 Ing. Aneta Němcová sa vo svojej práci zamerala na sledovanie procesu tvorby 

oxidickej vrstvy metódou plazmatickej elektrolytickej oxidácie pri rôznych prúdových 

hustotách v roztokoch bez aj s obsahom fluoridu draselného. Na hodnotenie vlastností takto 

zliatiny AZ61 s upraveným povrchom pouţila veľké mnoţstvo experimentálnych techník. 

Zároveň je moţné skonštatovať, ţe riešením dizertačnej práce vznikli originálne výsledky. 

 Dizertačná práca predstavuje spis na 100 stranách. Po formálnej stránke práca 

vyhovuje predpisom, pri jej riešení bolo pouţitých 142 literárnych prameňov, čo je dostatočne 

veľké mnoţstvo na predkladaný typ práce. Veľká časť literárnych prameňov pochádza 

z obdobia posledných 10 rokov. Z hľadiska systematickej práce doktorandky je otázne 

vyuţívanie vlastných výsledkov publikovaných počas štúdia. V pouţitej literatúre sa 

nenachádzajú odkazy na publikované práce Ing. Němcovej.  

Práca je rozdelená do 13 hlavných kapitol, pričom prvú kapitolu predstavuje úvod 

práce a posledné dve zoznam literatúry a pouţitých skratiek. Spracovanie hodnotenej práce je 

na výbornej štylistickej úrovni, s nízkym počtom preklepov resp. gramatických chýb, ktoré 

ale v ţiadnom prípade neovplyvňujú úroveň práce z hľadiska úpravy. Z hľadiska grafickej 

úpravy je práca vhodne doplňovaná náčrtmi, schémami, fotografiami. Úprava obrázkov nie je 

síce jednotná z grafického a jazykového hľadiska, ale všetky obrázky a schémy sú čitateľné 

a pouţité vhodne.  
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 Prvá časť práce pozostávajúca z kapitol 2-6 je zameraná teoreticky. V kapitole č. 2 

autorka v stručnosti predstavuje horčík a jeho zliatiny, označovanie a niektoré vlastnosti. 

Popis horčíka a jeho zliatin je aţ príliš stručný a napríklad v podkapitole s názvom 

„Rozdelenie horčíkových zliatiny“ je zameraná len na zliatiny typu AZ, t. j. chýba rozdelenie 

resp. popis iných typov horčíkových zliatin. V ďalšej časti kapitoly sú popísané spôsoby 

prípravy Mg zliatin a spôsoby ich tepelného spracovania. Bolo by vhodné doplniť kapitolu 

o informácie vplyvu rôznych druhov tepelného spracovania na mechnické vlastnosti Mg 

zliatin. Kapitola č. 3 je zameraná na popis únavových vlastností materiálov. Po všeobecnom 

úvode autorka v kapitole uvádza aj konkrétne únavové vlastnosti a únavové správanie sa 

horčíkových zliatin. Vo štvrtej kapitole sa autorka zameriava na popis koróznych vlastností 

materiálov. Veľmi stručne popisuje princíp a podstatu elektrochemickej korózie, pričom 

uvádza len termodynamické základy a kinetika koróznych procesov nie je vôbec uvádzaná. 

V ďalšej časti tejto kapitoly sú uvedené druhy korózneho napadnutia, metódy skúšania 

korózie a v závere kapitoly aj mechanizmy a spôsoby korózneho napadnutia horčíkových 

zliatin. Kapitola č. 5 je zameraná na metódy zvýšenia koróznej odolnosti horčíkových zliatin 

s dôrazom na povrchové úpravy Mg zliatin – chemické a elektrochemické konverzné vrstvy. 

Autorka bliţšie popisuje v experimentoch pouţívanú metódu plazmatickej elektrolytickej 

oxidácie, vplyv na vlastnosti povrchov horčíkových zliatin. Následná 6 kapitola sa venuje 

únavovým vlastnostiam povlakovaných horčíkových zliatin so zameraním na vlastnosti Mg 

zliatin po anodovej oxidácii. 

 

K teoretickej časti práce mám tieto pripomienky resp. otázky: 

- str. 13, ods. 7 uvádza, že v zliatinách Mg nepriaznivo pôsobí napr. meď, nikel a železo, 

a že tieto prvky musia byť v zliatinách Mg vo veľmi malom množstve.  S týmto 

tvrdením sa nedá úplne súhlasiť, pretoţe meď sa v niektorých zliatinách vyskytuje ako 

jeden z hlavných prísadových prvkov. 

- str. 16, 6 riadok zdola - ... Struktura je pak tvořena tuhým roztokem α a malým ... Čím 

je tvorená mikroštruktúra po rozpúšťacom ţíhaní zliatin, ktoré vykazujú zmenu 

rozpustnosti v tuhom stave? 

- str. 20, ods. 2 – Pří zatěžování v nízkocyklové oblasti jsou aplikovány vysoké aplitudy 

napětí, resp. deformace a nízká frekvence zatěžování .... Prečo sú pre oblasť 

nízkocyklovej únavy dôleţité nízke frekvencie zaťaţovania? 

- str. 25, ods. 1 resp. ods. 2 – definícia chemickej korózie v odseku 2 nie je úplne 

v súlade s definovaním korózie v odseku 1. V akých prípadoch môţe dochádzať 

k chemickej korózii materiálov (nielen kovov)?  

- str. 25, kap. 4.1, ods. 1 a 2 – rovnica (7) definuje anódovú reakciu, ktorá prebieha na 

korodujúcom kove – anóde (ods. 1). V ods. 2 je uvedené, ţe ...Kovovým spojením tyto 

elektrony proudí ke katodě, kde způsobují redukci oxidačního činidla... Čo tvorí 

katódu v koróznom procese? 

- str. 26, rovnice (11) a (12) resp. (13) a (14) uvídzajú depolarizačné reakcie v kyslom 

a zásaditom prostredí. Aké reakcie prebiehajú v neutrálnom prostredí? 

- str. 26, 3 ods. zdola – Důlková koroze se podobně jako bodová projevuje 

u pasivovaných materiálů lokálnim porušením ochranné vrstvy... Môţe jamková 

(důlková) korózia prebiehať aj na materiáloch, ktoré sa nedokáţu pasivovať? 



- str. 27 – 29 – pri jednotlivých elektrochemických metódach sú uvedené ich výsledky 

vo forme „kriviek“. Výsledkami týchto skúšok sú však charakteristiky, ktoré autorka 

neuvádza ani v ďalších častiach práce. Čo je výsledkom napr. potenciodynamickej 

skúšky? 

- str. 32 – Aký je rozdiel medzi rovnicami (17)+(19) a rovnicou (21)? 

 

 Cieľ dizertačnej práce v kapitole 7 je stanovený jasne a popis jednotlivých čiastkových 

cieľov resp. postupu riešenia je logický. 

  

 Druhú, experimentálnu časť dizertačnej práce Ing. Anety Němcovej tvoria 4 kapitoly 

vrátane diskusie a záverov dizertačnej práce. Na rozdiel od teoretickej časti práce je 

experimentálna časť podrobnejšia a je písaná precíznejšie s presným uvádzaním postupu 

experimentov a výsledkov. V kapitole č. 8 je jasne popísaný experimentálny materiál, spôsob 

vykonávania experimentálnych prác a metodika prác. K tejto časti mám jedinú výhradu resp. 

otázku:  

 

- Aká je história experimentálneho materiálu – parametre pretláčania (teplota, extrúzny 

pomer, ...) resp. tepelné spracovanie? 

 

 V hlavnej kapitole dizertačnej práce, t.j. výsledkoch autorka uvádza podrobnú 

mikroštruktúrnu analýzu experimentálneho materiálu a taktieţ podrobne popisuje proces 

plazmatickej elektrochemickej oxidácie, pričom z popisu sú jasné myšlienkové postupy na 

dosiahnutie hlavného cieľa práce, výber jednotlivých parametrov procesu a následne aj 

analýza vytvorených vrstiev, z ktorej vyplýva výber najvhodnejších parametrov pre ďalšie 

skúmanie koróznych resp. únavových vlastností. Napriek veľmi dobrej úrovni tejto časti 

práce, nemajú výsledky potenciodynamických meraní na str. 65 a 66 potrebnú úroveň. 

Výsledkom skúšok sú elektrochemické charakteristiky, ktoré v práci nie sú uvedené.  

 

- Akým spôsobom analyzujeme potenciodynamické krivky a aké elektrochemické 

charakteristiky sú výsledkom potenciodynamických meraní?  

- Čo je myslené pod pojmom pitting v súvislosti s potenciodynamickou krivkou (str. 65, 

6 a 7 riadok zdola)? 

 

 V ďalšej časti kapitoly sa autorka venuje hodnoteniu únavových charakteristík 

experimentálneho materiálu bez aj s oxidovou vrstvou v rôznych prostrediach, ktorá je 

doplnená aj o fraktografickú analýzu lomových plôch po únavovom zaťaţovaní. Je tu 

popísaný výber spôsobu analýzy S-N kriviek ako aj samotná analýza S-N kriviek. Vzhľadom 

na chýbajúci popis únavových charakteristík v teoretickej časti dizertačnej práce sa v na 

strane 70 vyskytuje tzv. „horní mez únavy“.  

 

- Vysvetlite prosím veličinu  horná medza únavy.  

 

Na str. 70, 2-3 riadok je uvedené „Extrudované slitina AZ61 však vykazovala chování 

charakteristické spíše pro slitiny Fe, coţ umoţnilo určení únavového limitu pro 10
7
 cyklů...“  



 

- Aké podobné znaky vykazuje Mg zliatina AZ61 v porovnaní so zliatinami železa? 

 

V 10. kapitole práce, diskusii, Ing. Aneta Němcová interpretuje namerané výsledky 

a porovnáva ich s doposiaľ známymi výsledkami uvádzanými v odbornej literatúre. Diskusia 

je na dobrej vedeckej úrovni, prvé dve podkapitoly (optimalizácia prúdovej hustoty a vplyv 

fluoridu draselného) sú skôr na úrovni konštatovania nameraných výsledkov, ale ďalšie časti 

diskusie spĺňajú poţadovanú úroveň pre dizertačnú prácu. K diskusii mám nasledovné otázky: 

- str. 79, posledný riadok - ...Obohacení povrchu částice o mangan podporuje 

uvolňování kyslíku prostřednictvím reakce... Vysvetlite prosím, prečo obohatenie 

povrchu častice o mangán má za následok uvolňovanie kyslíka. 

- str. 83, r. 9 a 10 - ... Takové korozní napadení mů vysvětlovat nízké proudy naměřené 

pro povlakovanou slitinu po předchozí expozici v obr, 43(b), .... Z akého dôvodu došlo 

k javu zníţenia prúdu len v prípade vytvorenia povlaku v elektrolyte s fluoridom 

draselným? 

 

Závery dizertačnej práce sú formulované jasne a sú zhrnutím výsledkov, analýz 

a interpretácií uvádzaných v predchádzajúcich častiach práce. 

 

 Tézy dizertačnej práce spĺňajú poţadované kritériá a podľa môjho názoru môţu 

začlenené do edície PhD Thesis. 

 

 Záverom konštatujem, ţe stanovené ciele dizertačnej práce boli v celom rozsahu 

splnené. Práca má veľmi dobrú odbornú úroveň s uvedením veľkého mnoţstva výsledkov a 

autorka práce preukázala schopnosť samostatne vedecko-výskumne pracovať. Predloţená 

práca spĺňa všetky poţiadavky na doktorskú dizertačnú prácu a prináša nové poznatky 

v študijnom obore Fyzikální a materiálové inţenýrství.  

  

Prácu doporučujem k obhajobe a po úspešnej obhajobe odporúčam Ing. Anete 

Němcovej udeliť akademický titul „Philosophiae doctor“. 

 

 

V Ţiline, 22.06.2013  


