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1. Dosažené výsledky
Předložená bakalářská  práce řeší problematiku svařování děrového svarového spoje metodou 135 na
litinovou podložku.Cílem práce je optimalizace parametrů svařování a stanovení změn struktury a
tvrdosti v oblasti svarového spoje. Výsledky práce jsou aplikovatelné v praxi a budou využity při
návrhu technologického postupu svařování na reálném výrobku.

2. Problematika práce
Student koncipoval svou práci do dvou základních okruhů, do části teoretické ve které provedl rozbor
svařitelnosti uhlíkových ocelí a litiny a popsal možné metody  svařování a do části praktické ve které
se věnuje hodnocení vlastností provedených svarových spojů.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student řešil bakalářskou práci samostatně, pracoval systematicky.Rozsahlá experimentální část
obsahuje výsledky ,které jsou dokumentovány řadou snímku makrostruktury a mikrostruktury,  které
jsou vhodně doplněny  průběhy tvrdosti, což je pro řešení dané problematiky jedním z rozhodujících
kritérií.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce obsahuje práceněkolik překlepů a nepřesností. Práce má 51 stran,je členěna do 9
kapitol text je vhodně doplněnřadou obrázků a grafů. Student se  odkazuje  na 9 literárních pramenů.

5. Dotazy na studenta
K předložené bakalářské práci mám následující připomínky resp. náměty pro diskuzi:
1)str.9 jaký je vliv uhlíku na svařitelnost uhlíkových ocelí a jak se projeví na výslednou strukturu
rychlost ochlazování svarového spoje
2)při svařování metodou 52 může mít vliv na výslednou tvrdost ještě jeden faktor, dovedete ho
pojmenovat
3)v práci postrádám zhodnocení výsledků a komentář k průběhům tvrdosti

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce splňuje zadání.Byla provedena řada experimentálních prací  , které
svědčí o orientaci studenta v dané problematice. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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