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HODNOCENÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE 

 

Obhajoba této bakalářské práce se koná dne: 9. 6. 2016 

 

Téma bakalá ské práce:  Charakterizace cementační vrstvy pomocí GDOES 

 

Jméno a p íjmení:  Adéla Šotolová 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 

 

1.  Odpovídá bakalá ská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Bakalářská práce odpovídá v plném rozsahu zadání. 

Bakalářská práce si klade za cíl posoudit možnosti využití GDOES analýzy ke stanovení 
tloušťky cementační vrstvy. Tato tloušťka se podle normy ČSN EN ISO 2639 stanovuje 

metodou měření tvrdosti dle Vickerse pro mezní hodnotu 550 HV 1. 

V teoretické části je na téma tepelné zpracování oceli vypracována podrobná literární rešerše. 
Jsou zde popsány procesy čistě tepelného, tepelně-mechanického a chemicko-tepelného 
zpracování oceli. Dostatečně jsou zde také popsány a vysvětleny principy využitých metod. 

Cílem praktické části bakalářské práce bylo ověření vhodnosti využití profilové a BULK 

analýzy provedené pomocí techniky GDOES k stanovení tloušťky uhlíkem obohacené vrstvy.  
 

 

2.  Jak hodnotíte p edloženou bakalá skou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, p ípadně jejich úplnosti? 

BP je rozdělena na část teoretickou, praktickou, výsledky a diskuzi a závěr; jednotlivé 
kapitoly jsou logicky strukturované, navzájem na sebe navazují. Rozsah kapitol je dostatečný. 

Teoretická část svým rozsahem již téměř splňuje požadavky na diplomovou práci. 
 

 

3.  Základní zhodnocení bakalá ské práce: 
V BP byla využita vhodná metodika, metody byly korektně zvládnuty a dosažené výsledky 
jsou správné. Přístup studentky byl aktivní; oceňuji její samostatnost a snaživost.  
 



4.  Jiné poznatky, kritické p ipomínky: 
K bakalářské práci nemám výraznější kritické připomínky. Jen u os některých grafů mohla 

být zvolena vhodnější měřítka (viz obr. 29 - 30) a popisy os mohly být sjednocené (obr. 27 - 

30).  

V závěru BP píšete, že byste se touto problematikou ráda zabývala při řešení DP. U obhajoby 

BP uveďte, jak byste si představovala další práci. 
 

 

5.  Uveďte, zda a v kterých částech p ináší bakalá ská práce nové poznatky? 

Hlavním přínosem BP je ověření vhodnosti využití GDOES pro stanovení tloušťky 
cementační vrstvy. Na závěry bakalářské práce bude navázáno v dalším výzkumu. 
 

 

6.  Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Výběr a využití odborné literatury považuji za dostatečný. Cizojazyčná literatura je 
v přiměřeném poměru s literaturou v českém jazyce. 
 

 

7.  Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Z formálního hlediska je BP na velmi dobré úrovni. V textu se téměř nevyskytují překlepy; 

studentka výborně zvládla práci s textovým i tabulkovým editorem.  

 

 

8.  Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Výsledky zjištěné při měření BP budou publikovány na mezinárodní konferenci a po rozšíření 
také v odborné literatuře. 

 

 

9.  Práci hodnotím:  
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dob e, dob e, nevyhovující) 

 

 

 

výborně 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 11. 5. 2016 

 

  
 Podpis vedoucí bakalářské práce 

 

 

 

Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


