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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Žáruvzdorné oceli pro energetický průmysl 
Jméno autora: Ladislav Šumský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav materiálového inženýrství 
Oponent práce: Ing. Jakub Horník, Ph.D.  
Pracoviště oponenta práce: Ústav materiálového inženýrství FS ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je zaměřena na materiály pro energetický průmysl pracující v oblasti vysokých teplot, konkrétně na materiály 
žáruvzdorné. Cílem práce je definovat žáruvzdornost a její podstatu, nastínit vývoj žáruvzdorných ocelí a slitin Ni a popsat 
návrh materiálu pro konkrétní aplikaci. V experimentální části je cílem navrhnout metodiku vyhodnocení a ověřit 
žáruvzdornost konkrétního materiálu v laboratorních podmínkách.  
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce splňuje požadavky zadání jen z části. Chybí explicitně zpracovaný bod 2 zadání – návrh materiálu a metodiky 
hodnocení žáruvzdornosti v laboratorních podmínkách. Větu „Z normy ČSN EN 10095 byl vytipován materiál 1.4828“ 
nepovažuji za relevantní splnění bodu 2 zadání a to s ohledem na studijní obor autora a zaměření práce. Navržené 
experimentální metody a vlastní zkoušky se postupně objevují až v textu experimentální části práce a tím se práce stává 
nepřehlednou. Chybí zcela popis záměru a zamýšlených cílů experimentu.  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student zvolil správný postup řešení v kombinaci s využitím experimentálních možností pracoviště 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je v teoretické části zaměřena na shrnutí poznatků o skupinách korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí a slitinách Ni 
včetně jejich výhod a nevýhod pro řešenou problematiku. Praktická část hodnotí změny mikrostruktury a mechanických 
vlastností při krátkodobé expozici vybraného materiálu v intervalu běžných a nadkritických pracovních teplot. Autor ve své 
práci využívá především norem, zdrojů obecnějšího charakteru a učebních textů. Chybí snaha získat informace z vědeckých 
článků. Literární poznatky se místy autor snaží kombinovat i se znalostmi získanými při studiu. Teoretickou část hodnotím 
kladně i přes nedostatky v některých kapitolách – nepřesnosti nebo ne zcela odpovídající náplň názvu kapitoly. 
V experimentální části prakticky chybí provázanost s teoretickou částí i aplikace poznatků ze studia.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má odpovídající formální úroveň. Obrázky a tabulky jsou v textu řádně uvedeny. Popis není vždy dostatečný nebo je 
chybný (např. obr. 11 až 15). Některé tabulky nejsou graficky upraveny. V textu se vyskytují překlepy, hrubé chyby a 
ojediněle ne zcela srozumitelné věty. Označení mechanických vlastností není dle normy. Práce svým obsahem a rozsahem 
vyhovuje požadavkům na závěrečné absolventské práce. 

 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačním i 
zvyklostmi a normami. 
Student pracuje především s domácími zdroji a to zejména v oblasti učebních a popisných publikací a řadou norem. 
Postrádám však informace z  odborných článků. V této oblasti publikuje řada domácích i zahraničních autorů. Provázanost s 
vlastními úvahami a znalostmi autora není vysoká. Veškeré zdroje jsou v textu řádně odlišeny a citovány v seznamu 
použitých zdrojů dle citačních pravidel. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledky práce jsou vhodným doplněním poznatků o vlivu teploty na strukturní změny a tím i vlastnosti hodnocené oceli 
v podmínkách provozu za vysokých teplot. Je třeba zmínit skutečnost, že normy, které autor používá, uvádí řadu informací a 
doporučení, včetně teplot bezpečného provozu avšak často chybí údaje o strukturních změnách konkrétního materiálu. Tyto 
informace byly v práci experimentálně ověřeny a doplněny. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Autor předložil práci na odpovídající úrovni, aktivně se podílel na experimentu a jeho vyhodnocení. V práci se 
vyskytuje řada typografických a jazykových nedostatků. Autor nesplnil řádně bod č. 2 zadání, čímž zhoršil čtenáři 
orientaci v experimentální části práce. Interpretace a diskuse některých pozorovaných jevů je nedostatečná nebo 
chybná. Uvádění hodnot mechanických vlastností neodpovídá normě. Závěry práce jsou obsáhlé, avšak dosažené 
výsledky v nich téměř zanikají. Z popisu experimentu není zcela jasné, zda zkoušky tahem probíhaly za zvýšených 
teplot nebo za teploty pokojové po předchozí expozici vzorků na zvýšené teplotě.  
Zadání cílů práce bylo s malými výhradami splněno. 
 
K obhajobě mám následující dotazy: 
 

1. Jaký je vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti kovových materiálů? 
2. Vysvětlete značení HBS a přesnost Vámi uváděných výsledků tvrdosti.  
3. Jaké zatížení jste použil pro měření tvrdosti metodou dle Vickerse? 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
 
 
 
 
Datum: 29.8.2017     Podpis: 


