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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky:

Hlavním cílem diplomové práce pana Bc' Jaromíra Kalety bylo teoretické i experimentální

studium výroby specifické vysoko-chromové taveniny se střednírn obsahern uhlíku a návrh

nejvhodnějších podmínek vedení technologie tavby. Specifikem výroby těchto tavenin je

především dosaŽení velmi nízkého zbytkového obsahu titanu za současné minimalizace propalu

chrómu. Negativním průvodním jevem výroby je také velké množství strusky s vysokým podílem

Tio2 a použití významného množství kazivce jako ztekucovadla, které ovlivňuje pracovní i Životní

prostředí'
Při studiu problematiky se proto student logicky zaměřil zejména na pochopení principu

termodynamické rovnováhy mezi roztavenou struskou a kovem. Získané teoretické poznatky

posléze uplatnil při analýze experimentálních dat pomocí matematicko-statistických metod'

V závěru práce jsou pak přehledně formulovány návrhy k úpravě technologie, které by měly vést

k sníŽení ztráty chrómu, sníŽení obsahu Tio2 v pánvové strusce a sníŽení či případnému vyloučení

kazivce.
Členění a obsah diplomové práce tedy plně odpovídá zadání. Diplomová práce je zpracována

v rozsahu 77 stran včetně příloh. V textu je zařazen o 4L abrázků a 37 tabulek' Při studiu

problematiky výroby vysoko-chromových tavenin bylo použito 39 literárních zdrojů, z toho 21

zahraničních. Analýza literárních poznatků je provedena komplexně. Je nutné ocenit také rozsah,

hloubku literárního rozboru a jeho aktuálnost. Práce je navíc napsána svižným rukopisem' z

hlediska formální úpravy zpracována pečlivě, text je srozumitelný. přehledný, bez zásadních

gramatických chyb.
1poii." vedoucího bych ráda ocenila samostatný a systematický přístup při zpracovnání

diplomové práce. Dovoluji si rovněž tvrdit, Že se jedná o práci neobyčejně zralou, tendující svým

obsahem a významem k tomu, aby se stala skeletonem práce doktorské'

otázkykobhaioběpráce{vposudkuoponentajenutnovyplnit):

1. Jaký navrhujete další postup prací při zkoumání diskutované problematiky ?



Strukturované hodnocení práce:

Kritérium 1 2 3 4
Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů}
Logická struktura a provázanost jednotlivých částí
Úroveň zpracování literární rešerše {práce s odbornou literaturou}
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)
lávěry práce a jejich formulace {výstižnost, srozumitelnost}
Vlastní přínos práce {rozvoj poznatků v oboru, přínos pro praxí)
Srozumitelnost textu a jazyková úroveň
Formální úprava a požadované náležitosti {citace literatury, odkazv v textu} Z\

Spolupráce s vedoucím práce {hodnotíjen vedoucí práce} ,(
Celkové hodnocení práce známkou {slovně} výborně
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