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	Jméno Vedoucího: Doc. RNDr. Dagmar Jandová, Ph.D.
	Posudek: Diplomová práce "Vliv různého obsahu hliníku a manganu na korozivzdornost vysoce-pevných ocelí" je po formální stránce vyvážená, srozumitelně zpracovaná a téměř bez gramatických a stylistických chyb.  Teoretická část v rozsahu 32 stran představuje kvalitní literární rešerši čerpající z 56 literárních zdrojů (42 odkazů v angličtině, převážně článků v odborných časopisech, 14 odkazů v češtině, většinou monografií a výukových textů) při celkovém počtu 63 citací. Je věnována popisu různých typů koroze, korozním zkouškám a charakteristice vysoce-pevných ocelí. Další část v rozsahu 36 stran obsahuje výsledky bohatého experimentálního programu s vynikající fotodokumentací a příkladně zpracovanými výsledky v podobě názorných grafů a přehledných tabulek. Zahrnuje dva typy korozních zkoušek, potenciodynamické zkoušky a kondenzační zkoušky v korozní komoře, metalografické hodnocení makro- a mikrostruktury šesti ocelí s odstupňovanými obsahy hliníku, manganu a křemíku ve dvou stavech, výchozím a po tepelném zpracování typickém pro TRIP oceli. Pro analýzu struktury a hodnocení korozních zplodin na povrchu vzorků byly využity světelná a řádkovací elektronová mikroskopie, obrazová analýza a rentgenová difrakční fázová analýza. Výsledky jsou doplněny zkouškami tahem a rázem v ohybu.Diskuse v rozsahu 2 stran je věcná a konstruktivní, stejně tak jako závěr. Předložená diplomová práce je po odborné i formální stránce velmi zdařilá. Autor prokázal schopnosti k samostatné a tvořivé práci, osvojil si náročné experimentální techniky, dokázal správně interpretovat a zhodnotit výsledky a vytvořit závěry pro jejich praktické využití.  K diplomové práci nemám žádné další připomínky, pouze jeden doplňující dotaz: Z metalurgického hlediska je náročné zhotovit ocel tak, aby byl hliník rozpuštěn v tuhém roztoku a netvořil oxidické vměstky. Jak se čistota oceli zkoumané v diplomové práci projevila na korozních vlastnostech?
	Jméno:  Bc. Jan Hajšman
	Místo, dne: Plzeň, 14. 8. 2020
	Hodnocení: [Výborně]


