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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Svařování hliníkových slitin metodou MIG AC 
Jméno autora: Novotný Adam 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie 
Oponent práce: Ing. Karel Kovanda, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav strojírenské technologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako průměrně náročné, vzhledem k tomu, že student musel nastudovat problematiku 
svařitelnosti hliníkových slitin, zpracovat literární rešerši na metody svařování hliníkových slitin a navrhnout 
experimentální ověření. 
 

 

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, vytyčené cíle bakalářské práce byly také splněny. 
 

 

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

Postup řešení bakalářské práce hodnotím jako vhodně zvolený. Kapitoly navazují logicky za sebou, návrh 
a řešení experimentu také. 
 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň hodnotím dobře. 
V odborné části bych uvítal více informací zaměřených na porovnání metody MIG DC, MIG AC a TIG. V práci je 
možná až zbytečně uváděno mnoho informací o jednotlivých NDT a DT zkoušek. Postačovalo by okrajově zmínit 
ty, které byly použity při vyhodnocování. V experimentální části je nevhodně uvedená jednotka času nepřímé 
polarity, předložena je hodnota 0,008 ms, ve skutečnosti se jedná o 8 ms. Při následných měření by měl student 
věnovat více pozornosti hodnotám a jednotkám. Porovnávání svařenců by mělo probíhat za shodných 
parametrů, např. tepelný příkon, velikost proudu nebo rychlost svařování. V práci jsou porovnávány nastavené 
parametry pro rychlosti 40 a 50 cm∙min-1. Práce odpovídá svým rozsahem i experimentální částí bakalářskému 
stupni studia. 
 

 

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 formální a jazykové stránce v pořádku, neobsahuje překlepy a je srozumitelně napsaná. Student 
v textu vhodně používá odkazování na obrázky, tabulky i grafy. 
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Níže jsou uvedeny vybrané nesrovnalosti, které student zřejmě opomněl upravit při řešení práce: 
- nesprávně je uvedena informace na str. 11 – „…se zvyšující se teplotou neklesá jeho pevnost“ (otázka 
překladu ze zahraniční literatury),  
- výraz str. 19 „oddeformování“ – student měl na mysli zřejmě odpevnění, 
- spojky vyskytující se na konci řádků, 
- str. 41 – při zápisu více hodnot s desetinnou čárkou doporučuji oddělení středníkem, 
- členění podkapitol na čtyři posloupnosti bych pro příští práce nedoporučoval, 
- tabulku č. 1 bych doporučoval umístit na jednu stranu, 
- popis obrázku č. 12 – nejedná se o skutečný průběh impulzního svařovacího proudu, ale o modifikovaný 
zkratový přenos (IAC-Migatronic), 
- význam věty na str. 54:  „…vzhledem k systému řízení se jedná o hodnotu XXX“ 
 

 

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. 
Výběr literárních zdrojů hodnotím jako postačující. Oceňuji práci s cizojazyčnou literaturou a doporučuji její širší 
používání pro případné řešení diplomové práce. Nebyla porušena citační etika. 
 

 

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, 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) Jaké je obecné doporučení pro opracování svarových ploch s ohledem na odstranění vrstvy oxidů 
a jaké se používají prostředky? 

2) Vyjmenujte výhody použití ochranné atmosféry s příměsí hélia v porovnání s čistým argonem. 
3) Jaký je doporučený poměr mezi kladnou a zápornou polaritou, a lze jej na svařovacím zdroji 

nastavit (doporučení výrobce, literární rešerše)? 
4) Jaký navrhujete postup pro další testování? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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