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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza návarové housenky pro off-line simulaci procesu WAAM 
Jméno autora: Ondřej Mašek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ú12133 – Ústav strojírenské technologie 
Oponent práce: Ing. Lukáš Holub, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ú12133 – Ústav strojírenské technologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
U předložené bakalářské práce (dále jen BP) bylo zvoleno téma týkající se AM alternativních metod (konkrétně 
WAAM metody), které jsou v aktuálním období chápány jako nákladově náročné (investičně i provozně) ovšem 
z hlediska dlouhodobějšího horizontu při koncepci BTF & 4.0 Industry zcela ekonomicky udržitelnější. Vzhledem 
k rozsahu BP hodnotím zadání jako náročnější. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo z mého pohledu splněno bez připomínek. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
BP byla zcela logicky řešena, teoretická část práce byla detailně a přehledně zpracována s koncepcí, která se plně 
propisovala do praktické části. Cíle práce jsou postupně řešeny jasně formulovanými experimenty, ze kterých se student 
postupně dostává k finální formulaci a diskuzi dosažených výsledků.  Výsledky experimentů jsou jasně vysvětleny a 
formulovány s odkazem na možné rozšíření práce o budoucí výzkum. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornost BP je na výborné úrovni. Teoretická a praktická část efektivně využívá odborné terminologické celky, které byly 
velmi dobře rozprostřeny do celé skladby BP. Předložená odborná literatura v BP byla efektivně využita. Cíle práce jasně 
definovány. Experimenty jasně definovány, smysl jejich využití korespondoval s podstatou BP. Student vše logicky 
zpracoval a odbornou cestou sestavil závěrečnou část práce s přehlednou prezentací výsledků. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková i formální úroveň je na výborné úrovni bez gramatických chyb i typografickým dodržením zvyklostí závěrečných 
prací. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Předložená práce využívá celkem 43 literárních zdrojů se zastoupením domácí i zahraniční odborné literatury. Vlastní 
výsledky jsou řádně odlišeny od prvků převzatých. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Nemám žádné další komentáře a hodnocení. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Student v teoretické části odborně prezentuje problematiku navařování 3D struktur metodou WAAM s využitím off-
line simulací robotizovaných pracovišť pro vizualizaci procesu 3D navařování. V teoretické části se student zabývá i 
popisem technologií MIG/MAG s podrobným rozborem svařovacích parametrů týkající se MIG/MAG technologiích 
vhodných pro 3D návary. Student všechny tyto poznatky efektivně přenáší do experimentální části BP.  
 
V experimentální části BP byly prezentovány tři typy simulací s následným výběrem optimální varianty pro 
provedení návarů. Následně byl proveden fyzický experiment, při kterém byly využity výsledky z procesu simulace. 
V BP student provedl analýzu experimentu ve dvou fázích, kde v první fázi byla zkoumána geometrie návarů na 
optickém mikroskopu a v druhé fázi byly vyhotoveny metalografické výbrusy návarů. Studentem byly výsledky mezi 
sebou správně porovnány a vyhodnoceny.  
 
V závěru práce student správně diskutuje získané poznatky společně s prezentací úvahy následného výzkumu. 
 
Z mého hodnocení my vyvstaly tyto dotazy: 
 
Jakými metodami zkoušení bychom mohli dále provádět verifikaci simulačního výrobního procesu WAAM, tak 
aby byla zaručena předpokládaná kvalita fyzického výrobního procesu? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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