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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ano, DP odpovídá v plném rozsahu zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Diplomová práce je přehledně rozdělena do devíti kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou logicky
strukturované, navzájem na sebe navazují. Rozsah kapitol je dostatečný.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Předkládaná diplomová práce se zabývá precipitačním vytvrzováním a žíháním.
V teoretické části student také dobře popsal korozivzdomé oceli včetně jejich označení dle
evropských i amerických norem.

V praktické části je nejprve dle šesti základních parametrů vybráno pecní zařízení, které je
pak testováno čtyřmi testy podle leteckých norem. Následuje testování procesu
precipitačního vytvrzování na vybraných sériích vzorků a také na ověřovací sérii
produkčních dílců. Výsledky jsou shrnuty v přehledných tabulkách.

4. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

V práci je využito 34 studijních pramenů, což odpovídá rozsahu práce. Víc než polovina
jichje v anglickém jazyce.



5. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):

K formálnímu zpracování diplomové práce nemám téměř žádné připomínky; text je bez
chyb a překlepů. Formáty některých tabulek se liší jak typem, tak velikostí písma. Běžnější
je za názvy obrázků a tabulek nepsat tečky.

6. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Jediná má kritická připomínka se týká obrázků. Myslím, že by bylo vhodnější popisy
obrázků přepsat do češtiny (např. obr. 4) a také popisy některých českých obrázků
(např. obr. 2, 6) napsat čitelněji.

Otázka k obhajobě:

Str. 18, odst. 1: Cituji: U austenitických ocelí lze mechanické vlastnosti ovlivnit tvářením
při normální teplotě." Upřesněte pojem "normální" teplota.

7. Práci hodnotím:
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