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1. Naplnění cílů práce (soulad zadání a obsahu práce)
velmi dobře

2. Vhodnost zvolených metod a postupů řešení
velmi dobře

3. Závěry práce a úroveň jejich interpretace
velmi dobře

4. Vlastní přínos  práce (odborný přínos a využitelnost práce v praxi)
velmi dobře

5. Logická struktura práce
dobře

6. Formální úprava práce
velmi dobře

7. Srozumitelnost textu, jazyková úroveň
velmi dobře

8. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů
velmi dobře

9. Celkové slovní  zhodnocení práce.
Předkládaná bakalářská práce se věnuje současným poznatkům významu chemické a metalografické
čistoty kordových ocelí. Formálně je bakalářská práce rozdělena do tří hlavních kapitol. První
kapitola bakalářské práce je zaměřena na obecnou charakteristiku kordových výztuží do pneumatik
(konstrukci a rozdělení pneumatik) a kordových ocelí, jejich vlastností, včetně požadavků na
mikročistotu. Druhá kapitola je věnována technologii výroby kordových ocelí a procesu jejich
následného zpracování. Poslední, stěžejní část bakalářské práce je věnována analýze literárních
poznatků z oblasti současných požadavků na metalografickou čistotu kordových ocelí.

Z formálního hlediska, bakalářská práce splňuje kritérium míry naplnění zadání a kladně hodnotím
také grafické zpracování samotné práce. Text bakalářské práce má slabší logickou strukturu,
jednotlivé kapitoly by na sebe mohly myšlenkově více navazovat, být více konzistentní a vzájemně
propojeny s danou problematikou.

Z hlediska hodnocení obsahové stánky bakalářské práce bych si dokázala představit mnohem hlubší
vysvětlení souvislostí (teoretických i odborných), které by lépe vystihly danou problematiku a
propojily tematickou linii napříč celou prací. Rovněž bych věnovala více pozornosti vysvětlení
některých technických pojmů, aby čtenář obdržel dostatek informací pro pochopení dalšího textu a
dokázal si získané poznatky provázat a představit praktické souvislosti.

V rámci zpracování bakalářské práce studentka využila celkem 30 literárních zdrojů, což přesahuje
minimální počet (10) zdrojů, jež je deklarován zásadami pro zpracování závěrečných prací a převážná
část zdrojů je tvořena zahraničními autory, což velmi oceňuji. Všechny rovněž odpovídají
požadavkům na jejich citovanou formu a v textu je na ně vždy odkázáno.



Z předložené práce je patrné, že studentka svědomitě a zodpovědně přistupovala k jejímu vlastnímu
zpracování. Bakalářská práce je zpracována na úrovni, kdy studentka prokázala schopnost zpracovat
dostupné literární údaje týkající se daného tématu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

10. Náměty a otázky k obhajobě
V práci je uvedeno, že autoři [25] studovali na základě technologických experimentů a
termodynamických výpočtů vliv změny bazicity strusky na tvorbu vměstků v kordových ocelích v
průběhu procesu rafinace oceli, konkrétně vliv složení strusky na Al2O3 a MgO obsažených ve
vměstcích. Je zde uvedeno, že „zvýšením bazicity se může významně zvýšit obsah MgO ve
vměstcích a rovněž, že po procesu úpravy strusky u první a druhé tavby nedošlo k žádnému poklesu
Al2O3 a MgO ve vměstcích, což nebylo termodynamickým výpočtem přesně předpovězeno,
pravděpodobně kvůli kinetickému problému“ [25]. Může studentka blíže charakterizovat (vysvětlit),
co je myšleno zmiňovaným kinetických problémem na základě, kterého nebylo možné
prostřednictvím SW FactSage pokles Al2O3 a MgO ve vměstcích predikovat?

V bakalářské práci je uvedeno, že kordové oceli se rozdělují na dvě základní skupiny - „bead wire“
pro výrobu patních lanek a „cord steel“ pro výrobu výztuží běhounu. Jejich rozdíl je dán průměrem,
do kterého se táhnou, u bead wire do větších průměrů 1,6 mm a u cord steel až do 0,12 mm.
Chemickým složením se neliší, ale musí splňovat velmi úzké tolerance dané požadavkem zákazníka.
Dalším rozdílem je požadavek na mikročistotu, kde u cord steel je vyžadována velmi čistá ocel…
Má pojem „bead wire“ v české terminologii svůj ekvivalent?
Co si lze v této souvislosti představit za splněním úzké tolerance dané požadavkem zákazníka?

11. Celkové hodnocení práce
velmi dobře
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Ostrava, 24.05.2021 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.


