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 Diplomová práce je věnována analýze povrchových defektů na cementovaných 

ozubených kolech z oceli 20MnCr5, zejména drobných trhlin, které zde byly nalezeny po 

všech finálních operacích souvisejících s cementací. Po formální stránce je práce rozdělena na 

7 částí včetně seznamu použité literatury, má 48 stran a uvádí celkem 19 literárních odkazů. 

Diplomová práce je dále vhodně doplněna obrázky, resp. diagramy a tabulkami.  

 

Diplomová práce je ve své teoretické části (kapitoly 2 až 4) věnována postupně 

rozboru chemicko-tepelného zpracování ocelí se zvláštním zaměřením na cementaci včetně 

vakuové, dále se věnuje tepelnému zpracování po cementaci a konečně charakteristickým 

vadám, které bývají pozorovány v cementovaných vrstvách ozubených kol. Teoretická část 

práce autora je zpracována na velmi dobré úrovni a tvoří vhodné východisko ke zpracování 

experimentální části diplomové práce. Autor vycházel při jejím zpracování spíše z relativně 

známých a dostupných literárních zdrojů. Možná však, s ohledem na poměrně velkou známost 

tématu, mohla být teoretická část práce zpracována detailněji a některé pasáže obecnějšího 

charakteru mohly být vynechány.  

 

V experimentální části (kapitola 5) studoval autor povrchové vady, které byly 

nalezeny zákazníkem konkrétní výrobní společnosti v cementované vrstvě oceli 20MnCr5. 

Primárním cílem byla analýza pozorovaných vad. K naplnění tohoto cíle využil autor metodu 

světelné mikroskopie. Podařilo se mu poměrně jednoznačně prokázat, že ke vzniku vad 

muselo dojít až v etapě broušení cementovaných povrchů po provedeném tepelném 

zpracování. Byla zjištěna i pravděpodobná příčina vzniku těchto vad při broušení, avšak po 

dohodě s výrobní společností nebyla tato příčina v práci dále diskutována. V kapitole 6 jsou 

shrnuty adekvátní a korektní závěry. 

 

Diplomová práce pana Bc. Davida Paličky byla zpracována na velmi dobré odborné 

úrovni jak v části teoretické, tak v části experimentální a splnila všechny cíle zadání. Autor 

pracoval samostatně, iniciativně. Spolupráce autora práce s vedoucím i s výrobní společností 

byla velmi dobrá. V počáteční fázi byla práce poznamenána určitými problémy stylistickými 

apod., avšak většinu z nich se v průběhu zpracování podařilo autorovi odstranit. 

 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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