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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Akcelerované žíhání tenkostěnných nerezových profilů 
Jméno autora: Bc. Růžena Malá 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Pitrmuc 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma je silně interdisciplinární a velmi unikátní. Zařízení s požadovanými vlastnostmi jsou schopny dodat 3 firmy na světě. 
Nejedná se navíc o běžnou sériově vyráběnou linku, ale vždy se jedná o výrobu na zakázku. Při vývoji zařízení je vstupním 
parametrem stav mikrostruktury a požadované mechanické vlastnosti výsledného produktu. Relace mezi stavem 
výsledného produktu a procesními parametry žíhání se v průběhu řešení zformovali do hlavního a klíčového cíle práce. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Teoretická i praktická část byla splněna ve všech bodech zadání. Oceňuji rozpracování teoretického výpočtu pro čas ohřevu 
trubičky v komorové peci s následným  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 

zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pracovala a docházela na konzultace v průběhu celého roku. Studentka se aktivně účastnila schůzek s firmou 
ATTL a potenciálními dodavateli žíhacích sekcí linky. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Autorka provedla velmi dobře teoretický rozbor problematiky. Zaměřila se na fyzikální a technologické vlastnosti 
nerezových ocelí a možnosti ohřevu materiálu. Provedení experimentu je smysluplné a správné. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Typografická práce je vyhovující, jazyková stránka bez výhrad. Pouze obrazová dokumentace a přejaté obrázky mohly být 
provedeny kvalitněji. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 citačními zvyklostmi a normami. 
Práce uvádí 41 referencí. Citační etika nebyla porušena. Autorka využívá tradiční monografie, ve velké míře webové zdroje, 
poznatky z osobních jednání a interních podkladů firem. Navzdory velmi specifické problematice a omezené dostupnosti 
informací mohlo být do teoretické části zapracováno více vědeckých článků. 
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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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka akceptovala zadání diplomové práce v době, kdy poznatky o procesu kontinuálního žíhání nerezových 

svařovaných trubiček byly velmi omezené. V nevědomosti zúčastněných stran se tehdy řešení této problematiky 

nezdálo příliš komplikované. V průběhu řešení vyvstalo mnoho otázek z oblasti technologických parametrů – 

potřebná teplota, potřebný čas výdrže na teplotě, maximální možná rychlost linky, bezpečnost provozu s použitím 

vodíku, atd. Autorka na tyto otázky reagovala a předložila kvalitně provedený experiment rychlosti odpevnění 

konkrétního produktu, bez kterého by nemělo smysl dále proces vyvíjet a nebylo by možné ani hodnotit nabídky 

potenciálních dodavatelů. 

 

Navzdory drobnému odklonu od tématu byly splněny všechny body zadání. Práci považuji jako důležitý podklad 

k dalšímu vývoji zařízení a hodnotím ji jednoznačně jako přínosnou. 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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