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Bakalářská práce pana Danieta Kokotka je zpracována v rozsahu 35 stran včetně

seznamu použité literatury, tabulek a obrázků. V práci je citováno celkem 31 literárních

zdrojů, ztoho 11 Iiterárních zdrojů je zpracováno zpublikací zveřejněných Ve světových

jazycich ' TeXtoVá část obsahuje 2 tabulky a 18 obrázků. Bakalářská práce nemá přílohy'

Členění, názvy a obsah jednot|ivých kapitol jsou v souladu se zadáním bakaIářské práce'

Pověcněkoncipovanémabstraktuaúvodunásledujeprvníkapito|a,kteráje
věnována základní charakteristice chromniklových ocelí: rozdě|ení, korozní Vlastnosti Včetně

vlivu hlavních prvků. Druhá, stěže.jní kapitola, je zaměřena již na teoretické a technologické

poznatky z oblasti výroby CrNi ocelí' Poznatky jsou shrnuty V závěru bakalářské práce.

Vyjádření recenzenta bakalářské práce:

1) Hodnocení zpracování zadání, struktury a návaznosti jednotlivých kapitol bakalářské

práce, částí práce, jejich úplnosti a vyváženosti:

BakalářskápráceodpovídástanovenémuZadání'Strukturabakalářsképráceje
vyvážená a jednotlivé kapitoty na sebe logicky navazují'

2) Základnízhodnocení bakalářské práce a úrovně diskuze:

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat současné možnosti legování speciálních CrNi

ocelídusíkem. Práce je věnována popisu různých technologií výroby CrNi. Úroveň diskuse

je odpovídající. ocenit lze no bakotářskou práci nezvykle široký rozsah analýzy
-Iiterórních 

poznatků, včetně 77 cizojazyčných. Závěr je věcný a přiměřeně stručný.

3) Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování, práce se zdroji -
citace, lite ratura ):

Lzekonstatovat,žejebakalářskáprácezformálníhohlediskaúpravyzpracována
vsouladu se zásadami pro vypracování bakalářské píáce. IdentiÍíkace některých

Iiterárních zdrojů není úp!ná. Práce obsahuje relgtivně malý počet překlepů a

neobsohuje žódné závažné nepřesnosti. V práci se avšak vyskytují čósti textu (většinou

pouze jeánotlivé věty), které nebyly z cizojazyčných originóIů převedeny ng zcela

korektní/odbornýčeskypsanýtext.lnepřevzotýtextmístyvykazujeznómkynespróvné
větné stovby. Toto byto zřejmě způsobeno nedostatečnou kontrolou obsahu próce při

její finalizaci.

4) Význam bakalářské práce pro praxi:

Bakalářskou práci je možné považovat za vhodný zdroj základních, ale také relativně

novÝch poznatků zdané problematiky. Práci je možné Využít jako jeden ze zdrojů při



sestavování rozsáhlejšího literárního rozboru zaměřeného na případnou úpravu/vývoj

konkrétní provozní technologie' Některé poznatky bude možné po jejich doplnění využít

ve výuce specia lizova ných předmětů Wučovaných na katedře metalurgie'

5) otázky a připomínky k práci:

1. Na str' 17 autor uvádí, že se pro v1irobu CrNi ocelí využívají převážně EoP V režimu tZV'

oxidační přetavby. Může autor blíže specifikovat tento způsob vedení tavby v EoP, čím

je tento proces cha ra kte ristic ký? Jeho přednosti a nedostatky.

2' V které fázi výroby oceli se vytučují karbidy chromu? Jak se nazývá proces jejich

vylučování ze základní ocelové matrice?
3. Jak napomáhá vyšší intenzita dmýchání inertního plynu k rychlejšímu snižování obsahu

u h líku v ocelové lázn i?

Závěr :

Bakalářskou práci hodnotím jako poměrně zdařilou. Je vypracována věcně ina
odpovídající úrovni. Úroveň práce všgk bohužel snižuje špatnó větnó stgvba někteých

čóstí textu. Prdci doporučuji k obhajobě.
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