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Hodnocení 

bakalářské práce René Kratochvíla 

s názvem 

Opatření pro zvýšení kvality a ekonomiky náhřevu kruhových válcovenských 
výrobků v karuselové peci 

 
Téma bakalářské práce vychází z praxe výroby železničních kol kováním a válcováním v podniku 

Bonatrans Group a.s. Téma je aktuální a výsledky řešení mají přímé praktické využití. Předmětem řešení je 
změna konstrukce vyzdívky a návrh úpravy rozmístění hořáků karuselové pece pro ohřev polotovarů s cílem 
dosažení úspory plynu, zrovnoměrnění teplotního pole polotovarů a snížení zmetkovitosti. Součástí práce je 
vyhodnocení spotřeby plynu a zmetkovitosti v letech 2012-2013. 

 
Náhrada korundových tvarovek třívrstvými bloky má nesporně pozitivní dopad. Také opatření 

v podobě změny rozmístění a doplnění hořáků včetně vytvoření samostatně regulované zóny poblíž 
vytahovacích dveří pokládám za správné. Žádám však uchazeče, aby upřesnil, zda toto opatření bylo již 
provedeno a ovlivnilo snížení zmetkovitosti v letech 2012-2013, nebo zda se jedná o návrh budoucích úprav, 
jak vyplývá z formulací v textu na str. 21-22. 

 
Zvolená metoda vyhodnocení důsledků úprav, založená na analýze dlouhodobé spotřeby plynu a 

zmetkovitosti, je správná za předpokladu, že ostatní vlivné prametry lze pokládat za konstatntní nebo že se 
jejich kolísání statisticky vyloučí. Žádám uchazeče o komentář. Postrádám, vedle uvedených tabulek, 
grafické vyjádření trendu spotřeby plynu. 

 
Student pracoval samostatně. Navrhované technické úpravy pece jsou správné. Využil dostupných 

statistických údajů a provedl vyhodnocení úspor paliva a snížení zmetkovitosti. 
 
Text je logicky členěn a je napsán srozumitelně a přehledně. Bakalářská práce je vypracována na 

solidní grafické úrovni. Několik gramatických chyb a překlepů výrazně nesnižují celkovou úroveň. 
 
Přístup studenta k řešení zadaného tématu hodnotím kladně. Cíl práce byl splněn. Bakalářskou práci 

hodnotím stupněm 
 

výborně. 
 

 
V Ostravě dne 5. 6. 2015 doc. Dr. Ing. René Pyszko 
 vedoucí diplomové práce 


