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1. Dosažené výsledky
Práce řeší problematiku návrhu změny metody svařování při výrobě narážky tramvaje. Dílec je
vyroben z vysokolegované austenitické oceli. Cílem práce bylo, na základě teoretické části, navrhnou
a vyhodnotit možnost změny metody svařování při velkosériové výrobě zarážky. Na základě
teoretické části práce autor navrhnul postup výroby zarážky a včetně postupu svařování. Před
vlastním svařováním byl stanoven a kvalifikován postup svařování (WPQR) včetně vyhodnocení
svarových spojů. Následně byl vyroben dílec dle postupu (WPS). Na závěr práce autor provedl
ekonomické zhodnocení zarážky tramvaje při záměně technologie. Výsledky práce byly přímo
aplikovány v praxi.

2. Problematika práce
Obsah bakalářské práce je v souladu se zadáním BP. Z hlediska aktuálnosti se jedná o problematiku
řešení optimalizace technologie výroby narážky tramvaje vyrobené vysokolegované austenitické
oceli. V teoretické části práce je rozebrána problematika používání vysokolegovaných ocelí, jejich
svařitelnost a vhodnost použití přídavných materiálů. Pro svařování jsou posuzovány technologie
svařování 111 a 141. Důležitým kritériem pro výrobu zarážky je dodržování normy ČSN EN 15 085.
V experimentální části práce autor navrhnul zarážku z hlediska výroby a vlastního svařování.
Výsledkem diplomové práce je návrh postupu svařování (WPS) a ekonomické zhodnocení.

3. Přístup studenta k řešení práce
Bakalářskou práci lze považovat z velké části za původní práci studenta s využitím technické
literatury a dalších technických pramenů uvedených v seznamu použitých zdrojů. Proporce
jednotlivých částí odpovídají zadání BP.

4. Formální náležitosti práce
Formální náležitosti jsou dodrženy, v textu se objevují drobné gramatické chyby, které
neznehodnocují obsah a výsledky práce. Celková úprava práce, členění textu a přehlednost jsou na
dobré úrovni. Práce odpovídá platným normám a předpisům.

5. Dotazy na studenta
1. Lze výsledky Vaší práce použít na jiné typy konstrukcí vyráběné ve firmě Kunst, spol. s.r.o.?
2. Při případném zjištění vady svarového spoje, je možné dané místo opakovaně opravovat?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce vypovídá o odborných a praktickým znalostech studenta.
Práci doporučuji k obhajobě.
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