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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kvalifikace postupů svařování 

Jméno autora:  Bc. Štěpán Ježek 

Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie 
Vedoucí práce: Ing. Karel Kovanda, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, FS, Ústav strojírenské technologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce byla řešena ve firmě Shafer Menk s.r.o., proto bylo zadání přizpůsobené daným potřebám 
k získání kvalifikovaného postupu svařování. Z tohoto pohledu hodnotím zadání jako náročnější, protože 
student musel prostudovat řadu norem, pochopit jejich význam a přenést je do praktického využití. 

 

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 splněno podle pokynů pro vypracování. 

 

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. 
Student byl při řešení DP velmi aktivní, ještě před samotným zadáním si zjišťoval potřebné informace pro 
vypracování a sám si vyjednal řešení DP v uvedené firmě. Student řádně konzultoval a byl vždy řádně 
připraven, je schopen samostatné tvůrčí činnosti.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student si během vypracování DP osvojil terminologii v oblasti svařování, technologie, norem, využíval 
především českou odbornou literaturu. Student si například osvojil i výpočtové metody pro zjištění 
teplotních cyklů, kde využil výpočetního programu WeldCalc.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po jazykové a formální stránce na velmi dobré úrovni. 

 

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. 
Student využíval odbornou literaturu, platné normy, které řádně citoval. Splnil citační etiku. 
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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. 
Výsledků bylo dosaženo vhodným návrhem po sobě jdoucích činností, zejména pak stanovením předběžného 
svařovacího postupu pro koutový svar. Ve své práci se zaměřil i na návrh opravy tupého svaru s přechodem  
tlouštěk, již k vytvořenému postupu svařování. Předběžným výpočtem v programu WeldCalc ověřil změnu 
navržených parametrů svařování s ohledem na parametr t8/5, a následně je porovnal s praktickým měřením. 
Vyhodnocení svarových spojů bohužel studentovi nepříslušelo, ale i přes to získal cenné poznatky jak 
postupovat v praxi.  Získané poznatky student využije při vstupu do zaměstnání. 
Výsledky DP prezentoval na konferencích Studentská tvůrčí činnost a Technologické fórum junior 2017  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená práce plně splňuje zadání a cíle. Student prokázal své znalosti a samostatnost řešit zadanou 
problematiku.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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