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1. Dosažené výsledky
Diplomová práce řeší problematiku savrových spojů, které jsou extrémně namáhány co se týká jak
zatížení tak i prostředí ve kterém pracují. Jedná se o svarové spoje pro konstrukcí plošin pro těžbu
ropy z mořského dna.Daná problematika je velmi aktuální protože jsou řešeny otázky vlivu
patrametru svařování na výsledné vlastností svarového spoje, zejména vliv na odolnost proti
křehkému porušení.

2. Problematika práce
Práce svým zadáním a problematikou vyžadovala podrobné studium jednak materiálů,které se na
offshore konstrukce používají, vč, hodnocení jejich svařitelnosti v kontextu s možnými metodami
svařování.Rovněž požadavek na odolnost proti křehkému porušení v prostředí mořské vody
vyžadoval při volbě parametrů svařování podrobné studium dané problematiky.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student řešil diplomovou práci samostatně, pracoval systematicky.Rozsahlá experimentální část
obsahuje výsledky ,které jsou dokumentovány řadou snímku obrázku a tabulek,  které jsou vhodně
doplněny podrobně zpracovaným WPQR  , což je pro řešení dané problematiky jedním z
rozhodujících kritérií.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce obsahuje práce několik překlepů a nepřesností. Práce má 86 stran,je členěna do 5
kapitol text je vhodně doplněn řadou obrázků, tabulek,  grafů a obsahuje 4 přílohy. Student se
odkazuje  na 21 literárních pramenů.

5. Dotazy na studenta
K předložení diplomové práci mám následující připomínky resp. náměty pro diskuzi:
1) Na str. 19 uvádite parametry pro moderovaný sprchový přenos kovu, je tento možno aplikovat při
ručním svařování a jaký bude dopad na vlastnosti svarového spoje.
2)V tab.30 jsou uvedeny výsledky ze zkoušek CTOD testů,nikde v textu není stanovisko zda jsou
výsledky vyhovující či nikoliv.Co je kritériem této zkoušky.
3)Co máte na myslí výrazem částečná mechanizace tab.40,tab.41, tab.42 atd.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce plně splňuje zadání.Na základě teroretického rozboru, byla provedena
řada experimentálních prací  , které svědčí o orientaci studenta v dané problematice. Diplomovou
práci doporučuji k obhajobě.
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