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1. Posouzení souladu zpracování práce se zadáním
velmi dobře

2. Hodnocení přístupu studenta k řešení práce (aktivní a systematický přístup)
velmi dobře

3. Adekvátnost použitých metod v závěrečné práci
velmi dobře

4. Kreativnost přístupu studenta k řešení zadaného úkolu (originalita)
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5. Správnost a adekvátnost vyvozených závěrů
dobře

6. Odborný přínos a využitelnost práce v praxi
dobře

7. Jazyková úroveň (pravopis, stylistiky, práce s odborným jazykem, formální chyby)
dobře

8. Práce s odbornou  literaturou, zdroji a jejich citování v textu
velmi dobře

9. Celkové slovní zhodnocení práce
Předkládaná bakalářská práce pana Michala Benka se věnuje Možnostem optimalizace parametrů
oscilace krystalizátoru pro nízké odlévací rychlosti během plynulého odlévání oceli. Bakalářská práce
je zpracována v rozsahu 61 stran a je rozdělena do 5 hlavních kapitol. V rámci zpracování bakalářské
práce student využil celkem 26 literárních zdrojů a převážná část zdrojů je tvořena zahraničními
autory. Práce svou strukturou a koncepcí odpovídá zadání a tématu BP. V některých pasážích
bakalářské práce bych ocenila hlubší vysvětlení obecných a příčinných souvislostí spojených s
problematickou oscilace krystalizátoru a nastavením parametrů oscilace pro vybrané konkrétní
podmínky odlévání. V dílčích závěrech pak obratnější interpretaci praktických souvislostí a důsledků,
které vychází z různého nastavení jednotlivých parametrů oscilace. V některých pasážích literárního
rozboru patrný přímý překlad cizojazyčných zdrojů a v práci se tak vyskytují formulační nepřesnosti
při překladu textu do českého jazyka, což může v daných pasážích snížit srozumitelnost textu a
jazykovou úroveň.
Ráda bych však uvedla, že bakalářská práce se zaměřuje na poměrně náročné téma (po technické a
odborné stránce). Zpracování tohoto tématu bakalářské práce vyžaduje již určité odborné i „provozní“
zkušenosti, což student bakalářského stupně získá v průběhu dalšího studia. I přes výše uvedené
připomínky je bakalářská práce celkově zpracována na úrovni, kdy student prokázal schopnost
samostatného řešení zadaného 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.

10. Náměty a otázky k obhajobě



11. Celkové hodnocení práce
velmi dobře

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 02.06.2021 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.


