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Baka|ářská práce pana Jaroslava Kubánka je zpracována v rozsahu

31 stran Včetně obsahu a seznamu literatury. Analýza literárních poznatků z obIasti

problematiky využití numerického modeIu teplotního pole pro optimalizaci techno|ogie

chlazení plynule odlévaných ocelových sochorů vychází z rešerše 3 zahraničních a
16tuzemských publikací a věnuje se teorii výroby oceli, vadám plynule litých ocelových

sochorů, modelování, tepIotním polem p|ynule litých předlitků a analýze aktuální světové

literatury kdanému tématu' Na konci bakalářské práce autor uvádí vybrané dílčí závěry,

které vyplývají z provedeného rozboru' V textu je zařazeno 25 obrázků a 3 tabulek'

Vyjádření recenzenta bakalářské práce:

1) Hodnocení zpracování zadání, struktury a návaznosti jednotlivých kapitol bakalářské
práce, částí práce, jejich úplnosti a vyváženosti:

Baka|ářská práce odpovídá stanovenému zadání v plném rozsahu. Struktura

bakalářské práce je vyvážená a jednotlivé kapitoly na sebe navazují.

2) Základní zhodnocení bakalářské práce a úrovně diskuze:

Cílem bakalářské práce bylo popsat jednotIiVé zařizení plynu|ého odlévání oceli se

zaměřením na primární, sekundární a terciární chlazení, které se podílí na vzniku vad

předlitků a tím na snižování kvality produkce' student prokázaI schopnost vyhIedat a

systematicky zpracovat získané |iterární zdroje dále je přeložit a zpracovat do textové

části' Rozbor literárních zdrojů je proveden na odpovídající úrovni. Koncepce

interpretace a diskuze poznatků titerární ana|ýzy je zpracována vlogické a ustálené

formě '

3) Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, Íormální zpřacování, práce se zdíoji -
citace, literatura):

Baka1ářská práce je z h|ediska formální úpravy zpracována v souladu se zásadami pro

vypracování bakaIářské práce' Text je srozumitelný a bez zásadních gramatických chyb'

Použitá literatura je V textu průběžně citována'



4) Význam bakalářské práce pro praxí:

Poznatky uvedené v bakalářské práci mohou být Využity zejména k rozšíření znalostí o

problematice numerického modelování v metalurgii s konkrétním zaměřením na oblast

zařízení plynulého odlévání a při optimalizaci technologie chlazení plynu|e odlévaných

sochorů.

5) otázky a připomínky k práci:

1. Proč jsou kruhové předlitky náchylnější ke vzniku vad?

2. Uved'te faktory ovlivňující přesný výpočet sta novení te plotního pole '

3. Vyjmenujte a stručně popište metody stanovení teplotního pole u techno|ogie

chlazenÍ plynule odlévaných předlitků.

4. Na kterou oblast technologie chlazení plynulého od|évání je kladen největší

důraz a proč?

5.Jakýnavrhujetedalšípostuppracípřizkoumánídiskutovanéproblematiky
v podmínkách katedry?

Závěr:
Bakalářská práce je vypracována věcně i formá|ně na odpovídající úrovni. Práci

doporučuji k obhajobě'
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