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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky: 

 Hlavním cílem předložené diplomové práce je analýza teplot fázových transformací oceli. Práce je 
rozdělena do dvou klíčových částí - teoretické a experimentální. Teoretická část DP se zabývá 
průběhem fázových transformací v oceli, je zde vysvětleno, za jakých teplot k nim dochází, které 
prvky jejich hodnotu ovlivňují, jaký význam mají teploty fázových transformací při odlévání oceli 
nebo jejím tepelném zpracování a jakými způsoby se tyto teploty dají stanovit. Experimentální část 
DP je zaměřena na stanovení teplot fázových transformací (konkrétně teploty likvidu, solidu  
a teplotu rozpadu austenitu) dvou vybraných jakostí oceli (18CrNiMo7-6 a 20MnCr5) pomocí 
termodynamických výpočtů v software CompuTherm, na jejichž základě bylo poté možné sestrojit 
regresní rovnice pro jejich výpočet.   
 
Z hlediska posouzení míry naplnění zadání předložená práce odpovídá svým obsahem zadání DP. 
Předložená DP má logickou strukturu a jednotlivé části jsou napříč DP relevantně provázány.  
Práce obsahuje velké množství odkazů na literární zdroje, všechny odpovídají požadavkům na 
jejich citovanou formu a v textu je na ně vždy odkázáno, tudíž je práce přehledná, formulace  
a odkazy na tabulky a obrázky jsou jednoznačné a věcné. Zpracovaná literární rešerše, vysvětlení 
teoretických souvislostí v rámci teoretické části DP je na velmi vysoké úrovni. Autorka velmi 
přehledně a věcně zpracovala danou problematiku a čtenář tak získal všechny relevantní 
informace a souvislosti, které jsou důležité pro pochopení, porozumění dané problematiky  
a dokázal se orientovat v experimentální části předložené DP.  
  
Experimentální část je logicky a strukturovaně zpracována, jsou vysvětleny použité metody  
a postup výpočtu zájmových teplot pomocí vybraných metod. V rámci stanovení regresních rovnic 
jsou dostatečně vysvětleny klíčové pojmy v rámci statistického vyhodnocování dat. Každý 
jednotlivý způsob stanovení nebo výpočtu teplot fázových transformací pro danou jakost oceli má 
v rámci své podkapitoly svou diskusi, v níž jsou shrnuty a komentovány výsledky a jejich praktický 
význam.    
 



Text DP je srozumitelný, po formální stránce DP splňuje požadavky na ni kladené, jazyková úroveň 
je vysoká a v práci se neobjevují prakticky žádné gramatické chyby.  
Předloženou DP doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně, jelikož je zpracována na 
velmi vysoké úrovni.           
 
Otázky k obhajobě práce (v posudku oponenta je nutno vyplnit): 

1. Na základě čeho jste stanovila (určila), že výpočet teplot fázových transformací bude proveden 
pro 66 variant chemického složení?  
 
2. V DP jste v rámci navrhování regresních rovnic statisticky stanovovala souhrnnou vlivnost všech 
prvků chemického složení na teplotu likvidu a solidu na základě souhrnné hodnoty spolehlivosti R. 
Nicméně jste zmínila, že na souhrnnou hodnotu spolehlivosti R, mohou mít vliv i další aspekty, 
které ale nebyly předmětem této práce. Můžete jmenovat, které to jsou, například? A zda jsou 
tyto vlivy shodné jak pro TL a TS, či se liší? 
 
3. Lze říci, co mohlo být příčinou odlehlých hodnot v rámci stanovení regresních rovnic fázových 
transformací oceli 18CrNiMo7-6 pro výpočet teploty solidu?  
 
4. Získané rovnice lze použít v provozní praxi pro výpočty fázových transformací v limitních 
hodnotách použitého chemického složení daných jakostí oceli. Je možné to více rozvést  
a konkretizovat?  
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