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1. Splnění zadání bakalářské práce
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Komentáře k bakalářské práci:
Bakalářská práce Jaroslava Zapletala se zabývá měřením mikro-mechanických vlastností
tepelně zpracovaných ocelí pěti tříd. V teoretické části se autor zaměřil na základní rozdělení
a třídy oceli, dále pak na tepelné a chemicko-tepelné zpracování ocelí a v poslední řadě na
měření tvrdosti s důrazem na instrumentovanou zkoušku DSI.
Praktická část se zabývá přípravou vzorků vybraných modifikovaných a nemodifikovaných
ocelí a samotným měřením metodou DSI s následným vyhodnocením. Byly sledovaný
veličiny charakterizující mikromechanické vlastnoti - vtisková tvrdost, vtiskový modul,
Vickersova tvrdost, vtiskové tečení (creep), elastická a plastická část deformační práce a
koeficient zpětné deformace.
Jednotlivé výsledky zkoušek jsou přehledně zpracovány do grafů a slovně popsány. Práce
obsahuje gramatické chyby a překlepy. V práci postrádám hlubší diskuzi výsledků, například
čím je dán nárust nebo pokles měřených veličin u modifikovaných ocelí. Jaký vliv má změna
struktury materiálu na mikromechanické vlatsnosti jednotlivých ocelí.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím C - dobře.

Otázky oponenta bakalářské práce:
1. V čem spočívá největší výhoda měření tvrdosti podle Vickerse?
2. Ocel 15 241 je modifikována pomocí zušlechtění. V čem spočívá toto tepelné zpracování?

V Zlíně dne 26.5.2014

podpis oponenta bakalářské práce
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