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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Simulace svařování dílu stavebního stroje 
Jméno autora: Bc. Martin Bartoš 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie 
Oponent práce: Ing. Alexander Sedláček 
Pracoviště oponenta práce: Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

1. Numerické simulace využívající metodu konečných prvků nejsou lehkou úlohou pro zkušeného 
odborníka, natož pokud do výpočtu vneseme faktor tepelného ovlivnění.  

2. Firma Doosan Bobcat, která diplomovou práci zadala, se zabývá svařováním konstrukčně složitých 
celků, což je parametr, který udělal zadání 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. 

Hlavním úkolem diplomové práce, bylo ověřit funkčnost a případné využití softwaru na numerické simulace ve 
svařování, zejména zjištění napětí ve svařenci a následné rozměrové odchylky od nominálního tvaru.  
Student splnil zadání. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

V teoretické části práce student popsal základní informace a data, jejichž znalost je základem pro správné 
zvládnutí experimentu. Jaké jsou druhy simulací, jak fungují, zdroj tepla při svařování včetně použité 
technologie a v neposlední řadě se zmínil o napětí a deformacích při svařování. 
V oblasti experimentu zvolil student zvolil logickou sekvenci činností. 
Zvolený postup hodnotím správně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V experimentální části byl dodržen navrhnutý postup řešení a a student objektivně zhodnotil výsledky simulací 
a měření reálného dílce. Nicméně bych očekával detailnější popis jednotlivých variant numerických simulací 
v teoretické části, ideálně s doplněním příkladu svařence na který se dá použít. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 Teoretická část, je citována a napsána na vynikající úrovni. Bohužel v experimentální části student používá 
neodborné výrazy, které se do odborné literatury nehodí.  
Celkový rozsah práce je v pořádku a je přiměřený zvolené problematice.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 vybral takové publikace a články, které považoval za dostačující pro sepsání teoretické části. Bohužel ve 
výběru zdrojů je pouze jedna zahraniční publikace a většina dalších zdrojů jsou odborné brožury firem 
zabývající se prodejem softwaru numerických simulací. Zde bych viděl prostor pro doplnění obdorných zejména 
zahraničních publikací.  
Citace jsou uvedeny korektně v souladu s citačními normami. 

 

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. 
Ze studentova závěru je zřejmé, že numerické simulace, konkrétně transientní metoda je použitelná v oblasti 
svařování jako predicke napětí a deformací jen pro malé svařence s menším počtem dílů. 
V závěru chybí navržený další postup, tím mám na mysli jakou metodou, či cestou by se vydal student dále při 
hledání softwaru pro větší a konstrukčně komplexní svařence, pokud je transientní metoda nevhodná. 

 

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. 
 

Otázky: 
1. Jak si vysvětlujete rozdíly ve výsledcích jednotlivých simulací, jde nějaká simulace použít reálně do 

praxe? 
2. Jaký navrhujete další postup při pokračování hledání vhodného nástroje numerickýc simulací pro velké 

svařence? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.9.2018     Podpis: Ing. Alexander Sedláček 


