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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 odporovým svařováním částí elektromotoru pro 

automobilový průmysl. Jedná se o důležitou část brzdových systémů a je proto nutné 

zajistit vysokou kvalitu hromadné výroby. Bodové odporové svařování splňuje 

předpoklady pro zajištění opakovatelné kvality svarů, ale tato technologie mimo jiné 

vyžaduje podrobné a stabilní nastavení svařovacího cyklu a je náročná také na kvalitu 

svařovacích elektrod. S ohledem na stále rostoucí požadavky automobilového 

průmyslu je práce velmi aktuální a praktické výsledky mohou přispět k řešení 

spolehlivosti navržené technologie. 

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

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

Řešení bakalářské práce spočívá především v provedení experimentálních měření šířek 

TOO a zejména v provedeném metalografickém šetření, kde byla provedena 

fotodokumentace makrostruktury jednotlivých vzorků a také mikrostrukturní rozbor. 

Na základě metalografických zjištění byl zvolen optimální výrobní cyklus součásti. 

Tyto výsledky pak mohou pomoci výrobci k zajištění požadované kvality. 

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. 

Jednotlivé kapitoly práce na sebe navazují a jsou vhodně vyváženy. Pro řešení práce 

byla volba studijních pramenů dostačující. 

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

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
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opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Zpracování bakalářské práce odpovídá zásadám pro zpracování dle dokumentu 

FS_SME_05_003. V práci se vyskytují některé nepřesné formulace, nepřesné technické 

výrazy hovorové výrazy a gramatické chyby. Rovněž některé kapitoly by se mohly 

stylisticky lépe upravit. Výsledky práce jsou přehledně zpracované převážně 

v tabulkách a pro přehlednost také graficky. Celková úprava je na vyhovující úrovni. 

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

nezbytný bod posudku): 

1. Jak označujeme metodu bodového odporového svařování podle normy ČSN EN ISO 

4063? 

2. Specifikujte použité základní materiály (typ Cu)? 

3. Jakým způsobem se provádí kontrola jakosti bodového odporového svarového spoje 

elektromotoru u výrobce s ohledem na hromadnou výrobu? 

4. V závěru práce se mimo jiné také konstatuje, že vzorky jsou vyhovující z hlediska 

elektrické vodivosti, ale v práci nejsou informace o prováděných zkouškách, vysvětlete. 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Student prokázal dostatečné odborné znalosti. Předložená práce Jiřího Lasovského 

svým rozsahem splňuje požadavky na bakalářskou práci a proto ji doporučuji k 

obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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