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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: 12133 
Vedoucí práce: Vondrouš Petr 
Pracoviště vedoucího práce: 12133 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 

Cílem práce bylo vytvoření simulace dílu stavebního stroje a porovnání výsledků s reálným svařencem.  

 

Splnění zadání splněno 
Zadání bylo zcela splněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Student pracoval aktivně a samostatně, domlouval si konzultace a návštěvy s dodavatelem softwaru. Výtku mohu mít 
k postupu práce v prvních měsících. Student mohl zvládnout větší množství práce, více simulací, jiných způsobů výpočtů, 
což by bylo přínosné pro všechny zainteresované. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
V teoretické části je uvedeno nadbytečné množství informací, které ale dále při řešení práce nejsou využity, přitom 
některé důležité informace by bylo vhodné rozpracovat. Navíc v teoretické části, např. charakteristika zdrojů, informace o 
přenosu kovu jsou uvedeny ne zcela správné informace, např. str. 26 (ionizační energie drátu), 27 (teplo při zkratovém 
přenosu, kapkový přenos vlivem pouze gravitace). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je graficky velmi pěkně zpracována. Rozsah práce je více než dostačující, v některých místech by mohlo být 
zpracování stručnější. 
Z hlediska formálního ale se v práci vyskytuje značné množství překlepů a drobných chyb (mezera hodnota a jednotka, 
sjednocení jednotek). Student používá značné množství anglicismů, např. penetrovat, fundamentální, nativní, distorze. 
Volba těchto slov není vhodná, zvláště když existují i české varianty, vhodnější pro akademickou práci.  
Práce by mohla být jasněji, srozumitelněji uspořádána a formulována. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 
Výběr literárních zdrojů i citační zvyklosti jsou v pořádku, hlavně bylo nutné seznámit se s návodem samotného programu, 
což student udělal. Student hodně pracoval s firemními materiály a komunikoval s dodavatelem programu. 
V jednom místě práce student chtěl zpracovat, uvést, rešerši historického vývoje simulací a za tímto účelem čerpá pouze 
z jedné PhD. Práce, navíc 13 let staré. Takový přístup není v pořádku. 

 

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. 
Pro provedení simulace svařování v průmyslu se student musel seznámit s velmi širokou problematikou, od 
konstrukce, přes vytváření sítě v jednotlivých svařovaných dílech, metalografii, parametry procesu, definici 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

tepelného zdroje, pochopení množství rovnic v oblasti vedení tepla, fázových transformací, napěťového stavu 
až po práci s konkrétním softwarem.  

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

I přes některé vyjmenované nedostatky student dokázal vytvořit diplomovou práci, která je pro firmu Doosan 
Bobcat EMAE průkopnická. Student diplomovou prací prokázal, že během svého vzdělávání získal znalosti a 
dovednosti odpovídající titulu inženýr.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře. 

 
K práci mám následující dotazy: 
 

Cílem práce bylo umožnit firmě Doosan Bobcat získat informace o možnostech simulací, ověřit shodu výsledků 
s naměřenými daty a vytvořit také určitou návodku. Toto mě vede k následujícím dotazům: 

 

1. Na základě vašich výsledků, jaké možné využití vidíte pro simulace svařování ve firmě Doosan?  

Pro jaké díly? Nasazení simulace do vývoje procesu, do konstrukce?  

 

2. Jak budete na práci navazovat? 
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