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1. Dosažené výsledky
Hlavním výsledkem diplomové práce je navržení svařovacího přípravku pro svaření rámu okna ze
dvou vyfrézovaných hliníkových profilů. V jednotlivých kapitolách jsou popsány možnosti svařování
hliníkových slitin a především metodika konstrukce svařovacího přípravku pro zadaný svařenec.
Obohacením práce je pak konstrukční návrh kontrolního přípravku pro proměření svařené konstrukce
okenního rámu.

2. Problematika práce
Problematika předkládané práce vychází z požadavku zadávající firmy a je tak z hlediska tohoto
cílového uživatele velice aktuální. Zpracování práce bylo časově náročné a vyžadovalo nejen
grafickou zručnost autora, ale i schopnost respektovat podmínky zadavatele práce.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení zadané problematiky byl zodpovědný, student byl v pravidelném kontaktu s
vedoucím práce i se zadávajícím pracovištěm. Připomínky z obou stran byly do vytvářené práce
průběžně zařazovány.

4. Formální náležitosti práce
Práce je jak po obsahové, tak po formální stránce provedena pečlivě. Jednotlivé kroky návrhů jak
svařovacího, tak kontrolního přípravku jsou vhodným způsobem okomentovány a doplněny
vysvětlujícími obrázky. Drobné duplicity v číslování kapitol a nepřesnosti v číslování pozic na
sestavném výkresu svařovacího přípravku nesnižují celkovou úroveň diplomové práce. Práce je
doplněna i o ekonomickou úvahu o přínosu navržené konstrukce.

5. Dotazy na studenta
1. S ohledem na podrobný výčet možností pro svařování titanových slitin by mě zajímalo, která z
navržených metod by byla pro svařování rámu okna nejvýhodnější a proč?
2. Jakým způsobem je v kontrolním přípravku měřena délka a šířka vnějšího a vnitřního profilu a pro
jaké maximální rozměry rámů je možné kontrolního přípravku použít?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant projevil velmi dobrou znalost řešené problematiky. Důkazem toho je přehledný postup
konstrukčního návrhu svařovacího přípravku i přípravku kontrolního. K velkým kladům práce je
třeba přiřadit podrobně vypracovanou výkresovou dokumentaci navržených přípravků a přehledný
postup návrhu těchto přípravků. Diplomovou práci pana Bc. Zbyňka Týna doporučuji k obhajobě.
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