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Bakalářská práce vychází ze spolupráce s právnickou osobou, která si nepřeje být jmenována.  

V předkládané bakalářské práci se student zabývá analýzou nehomogenity mechanických vlastností žebírkového 

drátu z oceli B500B po válcování za tepla a po natažení za studena. Následně uvádí mechanické vlastnosti dvou 

svitků drátů, z nichž jeden byl pouze válcovaný za tepla a druhý byl zpracovaný technologii válcování za tepla s 

následným natažením za studena. Dominantní část bakalářské práce je zaměřena na uložení závitů svitku na 

dopravník, což je pravděpodobně hlavní příčina nehomogenity mechanických vlastností žebírkového drátu po jeho 

délce. Dále se zaměřuje na analýzu mechanických vlastností žebírkového drátu ze středu svitku po jeho natažení 

za studena na lince KOCH a vyhodnocuje mechanické vlastnosti drátu ze začátku a konce svitku a také porovnává 

změny mechanických vlastností po protažení za studena. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do 8 kapitol, je rozsáhlá, obsahuje 61 s., 42 obr., 19 tab. a   21 odkazů na literaturu. 

Rozdělení textu na jednotlivé kapitoly, popisy obrázků a tabulek se plně vztahují k zadané a zpracovávané tématice 

bakalářské práce. Téma bakalářské práce je aktuální, získané výsledky jsou vhodně zpracovány a mohou být 

aplikovány v praxi.  

 

Deklarované cíle bakalářské práce byly beze zbytků splněny:  

 

 analýza mechanických vlastností žebírkového drátu po jeho délce (po válcování za tepla) a po následném 

natažení za studena, 

 analýza základních mechanických vlastností drátu po délce a ve středu svitku, 

 vliv omezeného chlazení svitku (na jeho konci a počátku) na jeho základní mechanické vlastnosti. 

 

Student Jakub Molnár pracoval samostatně, v předložené práci prokázal výbornou orientaci v řešeném zadání. 

Členění práce je systematické, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a věcně vystihují řešenou problematiku. Po 

formální stránce je práce vypracována rovněž na velmi dobré úrovni. V bakalářské práci citovaná literatura je 

aktuální a rovněž přesahuje průměr běžného zpracování. 

 

Závěr 

Předložená práce splňuje zadání závěrečné písemné práce a rovněž byl naplněn vytyčený cíl. Student Jakub Molnár  

prokazuje vynikající orientaci i přehled v dané oblasti a také své schopnosti k aplikaci teoretických znalostí při 

praktickém řešení analyzované technologie tváření. 

Vzhledem k splnění cílů práce lze konstatovat, že práce vyhovuje požadavkům kladeným na závěrečnou práci 

bakalářského studia a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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