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Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení vlivu stupně prokování na strukturu 

a mechanické vlastnosti nástrojové oceli třídy 19 552. Rozsah bakalářské práce je 29 stran 

včetně literatury, z toho 16 stran je věnováno teoretické části a 11 stran praktické části. Práce 

obsahuje 26 obrázků a 4 tabulky. Autor se v textu odkazuje na 16 literárních zdrojů, které jsou 

citovány v souladu s normou ČSN ISO 690. 

V teoretické části se autor zabývá klasifikací nástrojových ocelí a jejich tepelným zpracování. 

Z hlediska mikrostrukturního zmiňuje karbidy v nástrojových ocelích, které zajišťují jejich 

zpevnění a odolnost proti opotřebení. Do teoretické části počítám také kapitolu 

5. Metalografický rozbor a kapitolu 6. Hodnocení mechanických vlastností, které jsou obecné 

a popisují základní postupy metalografické přípravy vzorků a podstaty mechanických zkoušek 

(zkoušky tvrdosti podle Vickerse a tahové zkoušky). 

Praktická část BP obsahuje charakteristiku experimentálního materiálu (kap. 4) a dosažené 

výsledky (kap. 7), která je rozdělena do podkapitol 7.1 Mikrostrukturní analýza 

a 7.2 Stanovení mechanických vlastností. Při mikrostrukturní analýze bych doporučovala 

začít výchozím, litým stavem, a poté až kovanými vzorky. Při popisu mikrostruktury by bylo 

vhodné uvádět odkazy na obrázky přímo do konkrétních vět. Výsledky mechanických 

vlastností jsou přehledně graficky zpracovány. V závěru jsou výstižně shrnuty dosažené 

výsledky.  

K bakalářské práci mám následující připomínky:  

- V textu kap. 1.3 chybí komentář k obrázku 1. 

- Pokud se používá k popisu obrázků titulek Obrázek 1, měl by být odkaz v textu ve 

stejném tvaru. Autor používá obr. č. 1. To samé platí i pro tabulky. 

- Str. 16, kap. 6.2 Tahová zkouška. Tahová zkouška jistě patří mezi jednoduché 

mechanické zkoušky, nicméně je nutné vyrábět zkušební tělesa, což zkoušku časově 

prodlužuje a výroba vzorků je poměrně drahá. Nejčastější mechanickou zkouškou 

bych označila zkoušku tvrdosti, která je rychlá, a jak autor uvádí, je ji možné provádět 

i na hotových výrobcích. 

- Str. 17, obrázek 11: v popiscích chybí jednotky. 

- Str. 22, kap. 7.2: rychlost posuvu příčníku vyjadřuje posuv příčníku v čase, 

např. v mm/min. 

- Str. 22, kap. 7.2 autor uvádí modul úměrnosti, str. 27, Závěr uvádí modul pružnosti. 

Jedná se o konstantu úměrnosti, která se označuje jako Youngův modul pružnosti E 

(modul pružnosti v tahu). 



K bakalářské práci mám následující dotazy:  

V kap. 1.3 se autor zmiňuje o číselném označení nástrojových ocelí podle normy 

ČSN  42 0002 (viz tabulka 1). V obrázku 1 je pak uvedeno číselné značení podle normy 

ČSN EN 10027-2? Jaké je značení nástrojových, resp. rychlořezných ocelí podle normy 

ČSN EN 10027-1? 

Obrázek 4 (str. 9) ukazuje rozmezí žíhacích teplot nástrojových ocelí. O jaký typ žíhání se 

jedná? 

Na str. 16., kap. 6.2 Tahová zkouška, autor uvádí, že mez pevnosti v tahu Rm odpovídá 

největšímu zatížení, při kterém nedochází k porušení zkušební tyče. Je toto tvrzení správné? 

U kterých materiálů toto lze říct a u kterých ne? 

 

Pan Pavel Sova prokázal dobrou orientaci v dané problematice, schopnost zpracovat 

a vyhodnotit získané výsledky. Nevyhnul se však jistým nepřesnostem, které byly zmíněny 

výše. V práci se v podstatě nevyskytovaly gramatické chyby. 

 

Bakalářskou práci pana Pavla Sovy doporučuji k obhajobě. 

Návrh hodnocení: velmi dobře 

 

V Ostravě dne 31. 5. 2018     Ing. Petra Váňová, Ph.D., v. r. 


