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1. Splnění zadání a stanovených cílů závěrečné práce
Hlavním cílem diplomové práce pana Bc. Marka Latečky bylo experimentální a teoretické stanovení
teploty likvidu u nástrojové oceli. V souladu se Zadáním se autor věnuje zpracování teoretických
informací o nástrojových ocelích, významu teplot fázových transformací při výrobě a zpracování
oceli a metodám stanovení teplot fázových transformací. V experimentální části pak analyzuje
metodou termické analýzy teplotu likvidu jedné konkrétní jakosti a pomocí termodynamických
výpočtů a regresní analýzy navrhuje rovnici pro výpočet teploty likvidu pro danou značku oceli. Lze
konstatovat, že cíle diplomové práce byly splněny. Dle Zásad pro vypracování závěrečné práce autor
opomenul uvést Seznam obrázků a tabulek.

2. Přístup studenta k řešení závěrečné práce
Zadané téma diplomové práce činilo studentovi určité problémy, a to jak při zpracování analýzy
literárních údajů, tak při hodnocení vlastního experimentálního měření a výsledků výpočtů. Student
měl nicméně snahu reagovat na připomínky vedoucí a konzultantů. Úprava obsahu však nebyla vždy
v souladu s očekáváním.

3. Hodnocení formálního zpracování závěrečné práce
Ačkoli bylo snahou studenta specifikovat poznatky v logické návaznosti, v textu se nachází pasáže,
kde není zcela jasná koncepce, což v konečném důsledku působí zmateně a neuspořádaně. Přestože
během konzultací byla opakovaně doporučena nejen úprava obsahové náplně, ale i úprava formálních
náležitostí, ve finální práci stále zůstává řada drobných chyb a nepřesných technických pojmů.
Zvláště formulace z cizojazyčných zdrojů jsou někdy nejasné, nepřesné nebo jazykově značně
nedokonalé. Taktéž formátování použité literatury není zcela v souladu s ČSN ISO 690.

4. Adekvátnost použitých přístupů a metod v závěrečné práci
Pro dosažení cíle DP byla zvolena jedna z metod termické analýzy, a to přímá termická analýza. Pro
získání vhledu studenta do problematiky stanovení teplot fázových transformací lze výběr metody
považovat za adekvátní. Při stanovení regresní rovnice pro výpočet teploty likvidu použil autor
dostupný SW, tedy MS Excel. I zde lze s výběrem souhlasit.

5. Hodnocení dosažených výsledků a závěrů
Souhrn poznatků teoretické části diplomové práce chybí. V Závěru diplomové práce jsou pak shrnuty
zejména poznatky z experimentálního studia a výpočtů. Výsledky jsou hodnoceny často poměrně
hovorově, některé formulace jsou nejasné a obsahově velmi plytké.

6. Hodnocení výběru a využití literárních zdrojů
Při zpracování tématu využil autor cca 33 zdrojů. V seznamu literatury se opakuje 2x citace lit. [30],
přičemž 1x je sloučena s citací [29]. Výběr i zpracování literatury, jak již bylo výše uvedeno, činilo
diplomantovi problémy. Odkazy na použité zdroje jsou v textu uvedeny.

7. Otázky k obhajobě
K DP nemám doplňující otázky.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce
Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji celkovou známkou „dobře“.
Potvrzuji, že práce nevykazuje znaky plagiátorství.



dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 28.05.2022 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.


