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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky:

Hlavním cílem bakalářské práce pana Michala Sniegoně bylo zhodnocenívyužití zejména software

FactSage pro termochemické výpočty metalurgických procesů, zvláště pak stanovení optimálního

složení strusky pro zajištěníÍízené modifikace nekovových vměstků'

Autor se proto logicky v úvodních kapitolách věnuje výrobě oceli, teorii strusek a vměstků' Druhá

rozsáhlá kapitola popisuje strukturu a funkce software včetně principu výpočtu složení strusky

a vměstku a sestrojení ternárních diagramů. Analýza zahraničních příspěvků dokumentuje

porovnání získaných výsledků výpočty v software s provozně ověřenými údaji během modifikace

vměstků vápníkem a při řízené dezoxidaci nerezavějícíoceli.

Vlastní text práce je zpracován v rozsahu 55 stran včetně obsahu a Seznamu použité literatury.

V textu je zařazeno 23 obrázků a 9 tabulek' Za Seznamem pouŽité literatury je zařazeno

33 obrazových příloh. Celá bakalářská práce tak čítá ].04 stran včetně úvodních formálních

dokumentů. Důvodem zařazení obsáhlejších informací o práci v software je jeho plánované využití

ve výukovém procesu proíilujících předmětů Katedry metalurgie a slévárenství.

Při zpracování tématu student využil 26 literárních pramenů, z toho t6 cizojazyčných. Práce

studenta byla ztížena jednak nedostatkem základních teoretických poznatků o vyuŽití software

v mateřském jazyce, ale též organizačními změnami v průběhu zpracování bakalářské práce

vedoucími k časovému skluzu během zpracování tématu' Tato skutečnost se odrazila na kvalitě

jazykové úrovně a srozumitelnosti textu zejména pasáží analyzovaných z příspěvků zahraničních

autorů' V textu se tak objevuje řada kostrbatých formulacíči překlepů'

l přes uvedené formální nedostatky student ale prokázal schopnost samostatně řešit zadané táma

a svědomitě využíval konzultací s vedoucí' Proto doporučuji přijmout bakalářskou práci

k obhajobě'



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

Hodnocení: 1 _ výborně,2 -velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl

Datum: 29.5.2018 Podpis: ;--áQ/.á,?r""4

Strukturované hodnocení práce:

Kritérium
Mír. .apl^ě"'' z'dání (soulad zadánía obsahu práce, náročnost a splněnícílů)

Logická stru ktu ra a prov ázano!!9q!9!]!yÉě:Í
Úro*ň zpracování literární rešerše {práce s odbornou literaturou)

vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadánía cílům)

Závěry práce a jejich formulace {výstižnost, sroz

Vlastní přínos práce {rozvoj poznatků v oboru, přínos pro praxi

Srozumitelnost textu a a uroven

rormatni úprava a požadované náleŽitosti {citace literatury, odkazy v textu)

upráce s vedoucím práce (hodnotíjen vedoucí práce
velmi dobřeCelkové hodnocení práce známkou {slovně)


