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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky: 
Hlavním cílem diplomové práce paní Bc. Lucie Chudobové bylo stanovit výpočtem 

v termodynamické databázi CumpuTherm teploty fázových transformací pro dvě konkrétní jakosti oceli 
a sestavit na základě dostatečného množství údajů regresní rovnice pro výpočet teplot likvidu, solidu 
a teplot rozpadu austenitu.  

Diplomová práce je zpracována v rozsahu 78 stran včetně Titulního listu, povinných dokumentů, 
seznamu literatury, obrázků a tabulek a také Příloh. Při zpracování tématu využila autorka 55 literárních 
zdrojů, z toho 27 ve světovém jazyce.  Citace je v textu průběžně uváděna. V práci je zařazeno 26 obrázků 
a 33 tabulek.  

Práce je koncipována v souladu se zadáním. Kapitoly na sebe navazují. Text je srozumitelný, čtivý a 
věnuje pozornost významu teplot fázových transformací při výrobě a zpracování oceli a metodám jejich 
stanovení. Kvalitu diplomové práce umocňuje hloubka a uspořádanost poznatků analýzy literatury. 
Výsledky experimentální části mohou být zcela využity v provozních podmínkách při optimalizaci 
technologie odlévání oceli či při jejím tepelném zpracování. 

Z pohledu vedoucí diplomové práce oceňuji zejména systematický a samostatný postoj diplomantky 
k řešení zadaného tématu. 

V závěru hodnocení diplomové práce lze konstatovat, že studentka prokázala schopnost 
samostatného řešení zadaného tématu v souladu s požadavky Studijního a zkušebního řádu pro studium v 
magisterských studijních programech VŠB - TU Ostrava, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 
 

Otázky k obhajobě práce (v posudku oponenta je nutno vyplnit): 
 

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) výborně 
Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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