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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky: 

Předkládaná BP je zpracována v rozsahu 3 hlavních kapitol, přesahujících 60 stran (vč. příloh 
celkem 104 stran) a je zaměřena na možnosti využití simulačního software FactSage k hodnocení 
metalurgických procesů, konkrétně v souvislosti s využitím daného software pro optimalizaci 
struskového režimu za účelem optimalizace chemického složení strusek a řízené modifikace 
vměstků.  
 
Z tohoto hlediska je logicky první kapitola BP věnována teorii roztavených strusek, jejich rozdělení 
a rozboru jejich hlavních funkcí a dále problematice vzniku a rozdělení nekovových vměstků 
v návaznosti na možnosti jejich řízené modifikace. Druhá kapitola je pak věnována samotému SW 
FactSage, tj. jeho základnímu popisu, historii SW FactSage, jeho struktuře, jednotlivým modulům a 
využívaným databázím a dále možnostem jeho aplikace v metalurgii. Závěrečná třetí kapitola pak 
obsahuje literární rozbor, jehož součástí jsou příklady několika konkrétních aplikací SW FactSage.  
 
Z hlediska hodnocení formálních náležitostí BP odpovídá míře naplnění jejího zadání. Po obsahové 
stránce by mohla být předložená PB více provázaná a ucelenější, aby byl více patrný záměr 
studenta o kompilaci údajů a provedení rešerší z oblasti aplikace SW FactSAge s ohledem na 
zaměření BP. Zajímavé téma i vhodně vybrané literární zdroje narušuje kolísavá úroveň logické 
struktury a provázanosti jednotlivých kapitol, což však přisuzuji poměrně náročnému tématu BP, 
kde bylo nutné zpracovat velkého množství údajů a literárních zdrojů (převážně cizojazyčných), 
které by bylo vhodné rozdělit do tematických celků. Nedostatkem, jinak obsahově zajímavé BP, 
jsou rovněž formální nepřesnosti, překlepy, kostrbaté formulace, které snižují srozumitelnost textu 
a jazykovou úroveň. Formální úprava a náležitosti BP (názvy obrázků, tabulek, popisky), forma 
citace literárních zdrojů či příloh bohužel také ne zcela odpovídá požadovanému formátování a 
příslušné normě. Celkově BP považuji za zdařilou, je zde zřejmá snaha studenta "poprat" se 
zadaným tématem a cizojazyčnými zdroji a doporučuji ji k obhajobě.  
 
 



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

1. Liší se SW FactSAge něčím významným právě od jiných komerčních SW, které uvádíte ve své 
práci? Jaké výhody spatřujete u použitého SW FactSage oproti ostatním SW? 
 
2. Máte v plánu, pokračovat v řešení tohoto métatu v rámci diplomové práce? Chystáte se na 
nějakou konkrétní aplikaci?   
 
Strukturované hodnocení práce: 

Kritérium 1 2 3 4 

Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     

Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     

Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     

Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     

Závěry práce a jejich formulace (výstižnost, srozumitelnost)      

Vlastní přínos práce (rozvoj poznatků v oboru, přínos pro praxi)     

Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     

Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     

Spolupráce s vedoucím práce (hodnotí jen vedoucí práce)     

Celkové hodnocení práce známkou (slovně) velmi dobře 
Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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