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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Bakalářská práce se zabývá návrhem technologie svařování vybraného heterogenního 

svarového spoje pro zařízení kompresoru. Zhotovené zkušební svarové spoje byly 

odzkoušeny pomocí destruktivních metod a bylo provedeno zhodnocení výsledků. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Bakalářská práce nebyla náročná na výpočty nebo programové řešení, cílem bylo 

prakticky ověřit některé vlastnosti navržených svarových spojů. Praktické využití 

práce spočívá v doporučení pro svařování metodou 135 přednětného svarového spoje 

na zařízení-kompresoru. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Bakalářskou práci lze považovat za původní práci studenta s využitím odborné 

literatury a dalších technických pramenů uvedených v seznamu použitých zdrojů. I 

když nejsou podané informace rozhodně úplné, tak zadání práce bylo splněno. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Zásady pro vypracování práce byly dodrženy, ale mám některé následující výhrady 

k textu práce: hovorové výrazy, strohé formulace nebo nepřesné formulace, zbytečné 

podkapitoly (např. 2.2.5 a 2.2.6), které obsahují pouze jednu větu, chybí některé 

zkratky v seznamu zkratek, např. TIG, není jednotnost v označování metod svařování, 

někde písmennou anglickou zkratkou a někde číselným kódem. Teoretická část 
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popisuje svařování metodami 141 a 52, ale tyto se již dále neuvažují pro výrobu 

zkušebních kusů ani pro další řešení práce? Chybí informace, kde bude daný svarový 

spoj umístěn v rámci celého zařízení a informace o základních materiálech. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1. Tab. 2 uvádí parametry svařování, o jakou rychlost se jedná? 

2. Co to je bodový průvarový svar? 

3. Proč se neprovedlo nedestruktivní zkoušení svarových spojů, kde by se projevily 

některé vady zjištěné až u nákladnějšího metalografického šetření? 

4. Jaké lze stanovit závěry z pohledu provedeného metalografického rozboru, kde byly 

identifikované jednotlivé typy mikrostruktury svarového spoje? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Předložená práce Radka Zatloukala svým rozsahem splňuje požadavky na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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