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Bakalářská práce pana Ericha Lunkmosse je zpracována v rozsahu 31 stran včetně 
seznamu použité literatury, tabulek a obrázků. V práci je citováno celkem 11 literárních 
zdrojů, z toho 7 literárních zdrojů je zpracováno z publikací zveřejněných ve světových 
jazycích. Textová část obsahuje 18 tabulek a 16 obrázků. Bakalářská práce nemá přílohy. 
Členění, názvy a obsah jednotlivých kapitol jsou v souladu se zadáním bakalářské práce. 

Abstrakt i úvod jsou koncipovány korektně. První kapitola je věnována základní 
charakteristice recyklovaných strusek pro sekundární metalurgii. V druhé, stěžejní kapitole, 
se autor zaměřuje na rozbor současných zahraničních i českých zkušeností s technologiemi 
recyklací pánvových strusek. Poznatky jsou shrnuty v dílčích i finálním závěru bakalářské 
práce. 

 
Vyjádření recenzenta bakalářské práce:  
 

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

Bakalářská práce odpovídá stanovenému zadání. Struktura bakalářské práce je 
vyvážená a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.  

 

2) Základní zhodnocení bakalářské práce a úrovně diskuze: 
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat současné možnosti zpracování pánvové 

strusky, její recyklace a následného použití jako plnohodnotného materiálu v hutní 
výrobě. Diskuse se zaměřuje především na shrnutí závěru jednotlivých literárních 
zdrojů do dílčích závěrů v jednotlivých kapitolách. Závěr je věcný a přiměřeně stručný. 

 
3) Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování, práce se zdroji – 

citace, literatura): 
  Lze konstatovat, že je bakalářská práce z formálního hlediska úpravy zpracována 

v souladu se zásadami pro vypracování bakalářské práce. Identifikace některých 
literárních zdrojů není úplná. Text je místy těžce srozumitelný a je nutno věnovat 
zvýšenou pozornost jeho korektní interpretaci. 

 
4) Význam bakalářské práce pro praxi: 

Bakalářskou práci je možné považovat za vhodný zdroj současných poznatků z dané 
problematiky. Informace uvedené v práci je možné využít při sestavování rozsáhlejšího 
literárního rozboru zaměřeného na případnou úpravu/vývoj konkrétní provozní 



technologie. Některé poznatky bude možné po úpravě zčásti využít ve výuce 
specializovaných předmětů vyučovaných na katedře metalurgie. 

 
5) Otázky a připomínky k práci: 
 
1. Proč se v pecních struskách vyskytuje zpravidla více oxidů železa než ve struskách 
pánvových? Je výskyt těchto oxidů nežádoucí při procesech sekundární metalurgie? Pokud 
ano, proč? 
 
2. Jaké vlastnosti strusek jsou obecně příznivé pro relativně účinnější průběh rafinace oceli 
na úseku sekundární metalurgie a proč? Jak lze rafinační účinek strusek podpořit? 
 
3. Na str. 6 používáte termín „alotropická“ pevná fáze. Vysvětlete jeho význam. 
 
4. Na str. 25, v posledním odstavci uvádíte: „Jedním z požadavků je mít strusku takovou, 
která svým chemickým složením, fyzikálními vlastnostmi a samozřejmě i cenou musí tyto 
nároky splňovat.“ Odkazované nároky jsem v textu nad touto větou nenašel. Můžete je blíže 
specifikovat? 
 
Závěr : 

 
Bakalářskou práci hodnotím jako poměrně zdařilou. Je vypracována věcně i na 

odpovídající úrovni. Úroveň práce však bohužel snižuje špatná srozumitelnost některých 
statí a poněkud horší způsob vyjadřování při popisu širších souvislostí. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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