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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky:

Hlavním cílem diplomové práce pana Bc. Marka Ciencialy bylo zhodnocení vlivu okrajových
podmínek zpracováníoceli na RH stanici na její konečnou mikročistotu.

Diplomová práce je zpracována v rozsahu 8]. stran (77 normostran) včetně Titulního listu
a Seznamu literatury, obrázků a tabulek. odkazuje na 36 literárních zdro1Ů, z toho 29 ve světovém
jazyce. V práci je zařazen o 13 obrázků a 1L tabulek. Členění a obsah diplomové práce plně

odpovídá zadání. Diplomová práce má logickou strukturu a kapitoly na sebe navazují.

Kvalitu diplomové práce umocňuje hloubka a uspořádanost poznatků analýzy zahraničníliteratury.
V rámci experimentálního studia srovnává diplomant mikročistotu oceli na základě porovnání
celkového obsahu kyslíku v oceli před a po zpracování na RH stanici. Poznatky jsou doplněny
i metalografickou analýzou vzorků oceli sledovaných taveb. Ve snaze vysvětlit velmi komplexní
problematiku se někdy diplomant uchyluje ke složitějším pro čtenáře méně srozumitelným
formulacím, které ale nikterak nesnižujícelkovou úroveň vlastní práce.

Z pohledu vedoucí diplomové práce oceňuji zejména diplomantův systematický a samostatný
postoj k řešenízadaného tématu. Je třeba pochválit i studentův přístup při sběru experimentálních
údajů, kdy mnohdy činnosti narušovaly neočekávané provoznízměny a zásahy.

V závěru hodnocení diplomové práce lze konstatovat, Že student prokázal schopnost
samostatného řešení zadaného tématu v souladu s požadavky Studijního a zkušebního řádu pro
studium v magisterských studijních programech VŠB - TU ostrava, a proto doporučuji diplomovou
práci k obhajobě'

otázky k obhajobě práce (v posudku oponenta je nutno vyplnit):



Strukturované hodnocení práce:

Kritérium I 2 3 4

Míra naplněnízadání(soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splněnícílů)
Logická struktura a provázanost jednotlivých částí -l
Uroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou) l
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům) X
7ávěry práce a jejich formulace (výstižnost, srozumitelnost)
Vlastní přínos práce (rozvoj poznatků v oboru, přínos pro praxi) X
Srozumitelnost textu a iazyková úroveň x
Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)
Spolupráce s vedoucím práce (hodnotíjen vedoucí práce) X _J
CeIkové hodnocení práce známkou (slovně) Výborně
Hodnocení: 1 _výborně, 2 _velmi dobře, 3 _ dobře, 4 - nevyhověl
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