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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky: 

Bakalářská práce pana Matěje Urbaczky je věnována tématu Zvyšování mikročistoty ocelí určených 
pro automobilový průmysl. Primárně je cílem BP zaměřit se na problematiku vzniku vad  
u ocelových automobilových kol v místě jejich sváru.  
V rámci zpracování BP student využil celkem 27 literárních zdrojů, což přesahuje minimální počet 
(15) zdrojů, jež je deklarován zásadami pro zpracování závěrečných prací a z toho celkem 6 
zahraničních.  
Z hlediska hodnocení formálních náležitostí odpovídá BP svým obsahem jejímu zadání. Formální 
úprava a požadované náležitosti týkající se odkazů na použitou literaturu, tabulky obrázky apod. 
jsou v textu BP také dodrženy. Formální úprava citací v Seznamu použité literatury ale ne zcela 
odpovídá požadavkům dle ISO. 
Práce je z hlediska své struktury logicky členěna, avšak z hlediska obsahové a věcné stránky nejsou 
jednotlivé části vždy jasně provázány. Z textu práce se tak vytrácí základní myšlenka, linie, směr 
práce. Styl psaní je nestandardní (netechnický). Napříč prací převažuje spíše "literární" styl psaní, 
který je v rozporu se stylem pasní odbornému textu, který je typický pro závěrečné práce a pro 
který jsou technické formulace příznačné. Styl psaní pak působí neodborně a místy chaoticky. To je 
patrné například u popisu technologického toku výroby oceli a technologických možností 
mimopecního zpracování oceli. Text je spíše obecný, neobsahuje výstižný "učebnicový" popis 
těchto technologií, základních a věcných souvislostí a podstaty věcí. Tento styl formulací se prolíná 
napříč BP prací a bohužel tím snižuje srozumitelnost textu i jeho jazykovou úroveň, která je navíc 
někdy snižována špatným skloňováním vět i jejich nesprávnou skladbou.  
V rámci zpracování BP student využíval konzultací s vedoucím práce.   
I přes výše uvedené nedostatky je bakalářská práce zpracována na úrovni, kdy student prokázal 
schopnost zpracovat dostupné literární údaje týkající se daného 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): 



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