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POSUDEK OPONENTA

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Lepené spoje při víceosém zaťežovaní 
Jméno autora: Matúš Priščák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav materiálového inženýrství 
Oponent práce: Doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: TUKE, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Košice,SR 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Zadaná tématika Bc. práce je vhodné zvolená a pre  študenta bakalářského štúdia ju hodnotím jako 
náročnejšiu 
 
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. 
Vložte komentář. Zadania boli splnené 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Vložte komentář. študent zvolil správny postup při písaní práce 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. Študent použil při písaní práce znalosti získané štúdiom. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. Formálna a jazyková úroveň práce je dobrá 
 
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. 
Vložte komentář. Pri písaní práce študent použil 15 literárnych zdrojov. 
 
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). 
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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. 

Bakalárska práca je zameraná v teoretickej časti na popis súčasného stavu v oblasti lepených 
spojov. Bc. práca sa venuje testovaniu lepeného adhézneho spoja metódou biaxiálneho zaťažovania. 
Práca je členená na 3 časti, študent v prvých 2 častiach bakalárskej práce opisuje druhy lepených 
adhéznych spojov a ich technológie a vplyvy prostredia na spoj. 3 časť je venovaná experimentom 
a numerickej analýze pomocou programu Abaqus. 

Problematika lepenia spojov je rozsiahla, študent opísal jednotlivé spôsoby lepenia materiálov, 
pričom sa zameral na modernejšie koncipované spôsoby lepenia.  V experimentálnej časti študent 
v podmienkach statického namáhania skúšal zlepený tupý skosený spoj, pričom zaznamenal normálové 
a šmykové napätia, ktoré porovnával s údajmi od výrobcu. V ďalšej časti sa venoval numerickej analýze 
lepených spojov.  

Po formálnej stránke (štylizácia, spracovanie dát, členenie) má práca dobrú úroveň. V texte sa 
nachádza niekoľko gramatických a štylistických nepresnosti. 
Splnenie úloh vyplývajúcich zo zadania práce môžem hodnotiť ako vyhovujúce.  
 
Ako tému do diskusie navrhujem: Návrh aplikácie lepeného spoja pre konkrétny materiál 

v technickej praxi a na výhody a nevýhody jeho použitia. 
 
Záverom môžem konštatovať, že bakalár Matúš Priščák vypracoval záverečnú prácu na dobrej 

odbornej a formálnej úrovni a stanovené ciele uvedené v zadaní bakalárskej práce boli splnené.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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