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1. Dosažené výsledky
Bakalářská práce se zabývá problematikou svařování hliníkové slitiny EN AW 6082 s realizací dvou
technologií svařování.Téma je s ohledem na stále vzrůstající podíl hlinikových slitin v průmyslu
aktuální a výsledky práce jsou apliikovatelné v průmyslové praxi.

2. Problematika práce
Student koncipoval svou práci do dvou základních okruhů , do části teoretické ve které provedl
rozbor vlastností hliníku a hliníkových slitin, popsal označování těchto materiálů podle EN
norem.Velká pozornost je v práci následně věnována rozboru svařitelnosti hliníkových slitin a
metodám svařování.Literární rešerže logicky vyúsťuje do návrhu experimentálního programu,ve
kterém  je realizováno ověření základních vlastnosti svarových spojů hlinikové slitiny EN AW 6082.

3. Přístup studenta k řešení práce
Při řešení zadání student postupoval systematicky, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a z
teoretických rozborů jsou správně vyvozeny závěry pro experimentální část práce.

4. Formální náležitosti práce
K formální stránce práce nemám až na několik překlepů žádné podstatné připomínky.Práce má 65
stran, je členěna do šesti základních kapitol,obsahuje 13 příloh a odkazuje se na 40 literárních
pramenů,Text je vhodně doplněn řadou tabulek a obrázků

5. Dotazy na studenta
K předložené bakalářské práci mám následující poznámky resp. otázky:
Čím je způsoben prudký pokles hodnot meze pevnosti svarového spoje v porovnání s mezi pevnosti
základního materiálu,viz.tab.13
Jaké technologické opatření je třeba realizovat k zabránění vzniku vad ve svarových spojích,
str.53,54,55

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce plně splnila náročné zadání.Byl proveden teoretický rozbor dané
problematiky v souladu se zadáním na který navázala praktická realizace řešení.Za velmi cenné
považuji provedené experimentální práce s dosaženými výsledky,které dokumentují úspěšné řešení
dané problematiky.
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