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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky: 

Předkládaná bakalářská práce pana Martina Niemczyka představuje literární rešerši z oblasti 
možností minimalizace emulgace mezipánvové strusky do taveniny oceli v průběhu plynulého odlévání.  

Koncepce bakalářské práce odpovídá Zadání. Teoretické základy plynulého odlévání oceli doplňuje 
kapitola o problematice mezipánvové metalurgie, kterou lze vhodným nastavením ovlivnit konečnou 
čistotu ocelového předlitku. Celosvětovým poznatkům z oblasti optimalizace proudění oceli v mezipánvi, 
které povede ke snížení nebezpečí stržení mezipánvové strusky do taveniny oceli v průběhu plynulého 
odlévání, je věnována samostatná kapitola. 

Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 44 stran včetně titulního listu, vložených dokumentů, 
obsahu až po seznam obrázků. Rozsahem odpovídá Zásadám pro vypracování bakalářské práce. 
Při zpracování tématu využil student 27 literárních zdrojů, z toho 9 cizojazyčných. Použitá cizojazyčná 
literatura je v textu průběžně citována, je aktuální a vztahuje se k řešené problematice. Formální úprava 
citací v Seznamu použité literatury ale ne zcela odpovídá požadavkům dle ISO.  

Text bakalářské práce je místy formulačně neobratný a těžkopádný. Srozumitelnost textu je někdy 
snižována špatným skloňováním vět a jejich nesprávným členěním. Zvláště výrazné jsou tyto nedostatky 
u pasáží zpracovaných z cizojazyčné literatury. Na str.13, kap. 2.2.1 je uvedeno: „Po dosažení teploty 850 °C 
začíná probíhat fázová přeměna oxidu siřičitého z amorfního na krystalický.“ Správně má být „oxidu 
křemičitého“. Na str. 14 je nesprávně opakovaně uveden vzorec AL2O3, správně má být Al2O3. Na str. 27 je 
např. metoda PIV interpretována jako „velocimetrie částicového obrazu“, správně se ale česky tato metoda 
označuje jako laserová aneometrie. Při rozboru článku [25] v kap. 3.1 je pozornost věnována zejména 
optimalizaci vyplouvání vměstků při proudění oceli v mezipánvi a emulgace strusky je zmíněna jen okrajově. 

I přes uvedené nedostatky lze však konstatovat, že student splnil požadavky kladné na tento druh 
prací a prokázal schopnost samostatného řešení zadaného tématu v souladu s požadavky Studijního a 
zkušebního řádu pro studium v bakalářských studijních programech VŠB - TU Ostrava, a proto doporučuji 
bakalářskou práci k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě práce (v posudku oponenta je nutno vyplnit): 

1. Uvádíte, že emulgaci strusky ovlivňuje typ proudění oceli v mezipánvi. Jaké typy (druhy, charakter) 
proudění taveniny oceli v mezipánvi rozlišujeme a které proudění omezí strhávání mezipánvové 
rafinační strusky zpět do taveniny? 

2. Jakým způsobem lze ověřit charakter proudění oceli v mezipánvi a co je to tzv. RTD křivka (viz 
str.28)? 
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