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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky: 

Předkládaná bakalářská práce pana Martina Niemczyka je zpracována v rozsahu 44 stran a je 
rozdělena do 3 hlavních kapitol. Bakalářská práce je věnována problematice emulgace strusky do 
taveniny  během  mezipánvové  rafinaci  oceli  na  blokovém  zařízení  plynulého  odlévání  oceli.    
S ohledem na téma BP je první kapitola zaměřena na základy teorie plynulého odlévání oceli, 
druhá kapitola na mezipánvovou metalurgii oceli. Třetí kapitola je věnována rozboru literárních 
poznatků, který je zaměřen na možnosti minimalizace strhávání strusky do taveniny oceli během 
rafinačních procesů probíhajících v mezipánvi. 
 
Z hlediska hodnocení formálních náležitostí BP odpovídá míře naplnění jejího zadání. Formální 
úprava a požadované náležitosti týkající se odkazů na použitou literaturu, tabulky obrázky apod. 
jsou v textu BP také dodrženy. Práce svou strukturou a koncepcí odpovídá zadání a tématu BP, 
nicméně místy text BP práce postrádá přímé a konkrétní vysvětlení obecných a příčinných 
souvislostí.  S  ohledem  na  potenciál  daného  tématu  týkajícího  se  strhávání  strusky  do  oceli   
v literárním rozboru a dílčích závěrech bych zaměřila pozornost na více komplexní zhodnocení 
literárních poznatků formou, která by jasně a více konkrétně definovala nebo nastínila praktické 
důsledky, které by přispěly k obohacení provozní praxe z hlediska nalezení možných  přístupů, 
které by umožnily proces stržení strusky do taveniny oceli řídit a minimalizovat. 
 
V literárním rozboru se rovněž objevují technické pojmy, které nejsou čtenáři z odborného 
hlediska vysvětleny. Jako příklad lze uvést pojmy DLS a CLS, kterými jsou v textu BP označovány 
typy stínicích trubic. Specifikace těchto dvou stínících trubic v rámci literárního rozboru je  
z hlediska jejich vzájemného srovnávání klíčová, avšak v textu není jejich základní charakteristika 
vysvětlena. V práci se také objevují formulace či pojmy, které neodpovídají vždy příslušné 
terminologii, což je zřejmě dáno doslovným překladem z angličtiny - např. "horizontální rychlost" ? 
(obr. 16), "odtoková výlevka" (str. 20) - správně zřejmě "ústí ponorné výlevky" (zřejmě se jednalo  
o uzavřené lití), atd. Díky tomuto místy doslovnému překladu cizojazyčných zdrojů obsahuje text 



literárního rozboru formální nepřesnosti, překlepy či kostrbaté formulace, které snižují 
srozumitelnost textu i jeho jazykovou úroveň. Lze to však přisoudit i poměrně náročnému tématu 
BP, kde bylo nutné zpracovat velké množství údajů a literárních zdrojů (převážně cizojazyčných). 
Téma BP se týká provozních záležitostí a ty nejsou z pohledu  studenta bakalářského stupně studia 
ještě s provozní praxí tak detailně provázány. 
 
V rámci zpracování BP student využíval konzultací s vedoucím práce i odborným konzultantem. Do 
jisté míry byla spolupráce poněkud "kuriózní", nicméně se nakonec komunikace stabilizovala. 
 
I přes výše uvedené nedostatky je bakalářská práce celkově zpracována na úrovni, kdy student 
prokázal schopnost samostatně řešit zadané téma 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. Bylo by možné vysvětlit a blíže specifikovat pojmy CLS a DLS? O co se jedná a vysvětlit podstatu 
a základní vzájemné rozdíly?      
 
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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