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POSUDEK VEDOUCÍHO  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Hodnocení vybraných metod pro posouzení materiálu ovlivněného svarem 
Jméno autora: Lukáš Zeman 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: Ústav letecké dopravy 
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Experimentální program předepsaný zadáním představoval zvládnutí mnoha náročných experimentálních metod 
zahrnujících zdlouhavou a pracnou přípravu a náročnou interpretaci dosažených výsledků. 

 
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. 
Obsah práce předepsaný zadáním byl splněn pro všechny hlavní pokyny, jen v některých případech kvůli časové náročnosti 
nebo finanční nákladnosti nebyly prozkoumány všechny případy (například profilometrie svarů broušených za různých 
teplot), nebo nebyly prezentovány výsledky pod rozlišovací schopností metody – prvkové složení ocelí zjišťované pomocí 
EDS. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor projevoval nebývale aktivní zájem o problematiku, přicházel iniciativně s vlastními návhry, v předstihu dokončoval 
každou etapu své práce. S ohledem na náročné experimentální vybavení také student projevil zdatnost v koordinaci 
přípravných prací a při zajišťování technických prostředků k jejímu provedení (konzultace, výběr i nákup specializovaných 
tenzometrů) i jednání s mnoha pracovníky, jejichž pomoc při provedení práce byla nezbytná (například operátoři SEM). 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor práce projevil schopnost si teoreticky osvojit a prakticky použít řadu metod experimetnální mechaniky a aplikovat je 
na studovaný proces svařovnání. Mnohé z využitých metod vyžadují pro dokonalé teoretické a praktické zvládnutí 
celoživotní specializaci, a proto ve vyměřeném čase nebylo možné využít jejich plný potenciál, což se práci nevyčítá na 
rozdíl od neúplného zhodnocení („vytěžení“) dosažených výsledků. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je vypracována pečlivě, je logicky strukturovaná, rozsahem překonává obvyklý rozsah bakalářských 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. 
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Díky vlastnímu dlouhodobému aktivnímu zájmu o problematiku aluminotermického svařování získal autor značný přehled 
o původní odborné literatuře věnované tomuto tématu. Informace k použití experimentálních metod byly vhodnou 
kombinací druhotné literatury – příruček, návodů a skript – pro získání dostatečné praktické znalosti. Pokud mohu 
posoudit, text je čistě autorovým dílem, přejaté výsledky (schémata, obrázky, atp.) jsou vždy řádně uvedeny s odkazem na 
jejich zdroj. 

 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Hodnocená práce představuje výsledek nebávale vytrvalého a soustředěného úsilí věnovaného realizaci náročného 
experimentálního programu podle zadání BP. Její autor projevoval po celou dobu činnosti obdivuhodnou 
pracovitost, rychle si osvojoval nové poznatky a proměňoval je v praktické dovednosti, které využil k dosažení 
výsledků. Věřím, že autor bude prezentovat své výsledky v nějaké pozdější publickaci, neboť objem naměřených 
dat by si zasloužil důkladnější vyhodnocení. Celkově považuji práci za zdařilou vzhledem k ambicióznímu zadání. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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