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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Automatizované svařování hliníkových slitin 
Jméno autora: Hlávka Jakub 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie 
Vedoucí práce: Ing. Karel Kovanda, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav strojírenské technologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadán hodnotím jako průměrně náročné z důvodu detailního seznámení s technologií obloukového svařování 
MIG, svařitelností hliníkových slitin i úvodem do robotizovaného svařování v praktickém řešení bakalářské 
práce.  
 

 

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. 

Bakalářská práce byla splněna v celém rozsahu podle pokynů k vypracování v zadání i stanovených cílech práce. 
 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 během řešení práce aktivní, pravidelně konzultoval od rešerše až po praktickou část. Student je 
schopen samostatné tvůrčí práce. 
 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student by mohl více využít poznatky získané studiem na VŠ i odborné literatury. Kapitola pojednávající 
o technologičnosti svařování hliníkových slitin by mohla být více zaměřená na vytvrditelné hliníkové slitiny a 
jejich využití v praxi. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Závěrečná práce je po formální stránce na dobré úrovni. Student si v rámci řešení práce oslovil terminologii, 
kterou bude v budoucím studiu využívat. V některých případech bych studentovi doporučil volit jiné technické 
termíny, zejména v kapitole popisu obloukového svařování, pravděpodobně se jedná o překlad z cizojazyčné 
literatury. Řazení kapitol je prakticky v pořádku, pouze bych doporučil kapitolu o kontrole rozměru polotovarů 
(Měření geometrie odlitku a trubky) umístit před samotné experimentální svařování. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
V rešeršní části bylo čerpáno ze značného množství domácí, zahraniční, odborné a popularizační literatury, 
využívá propagační materiály jednotlivých firem a skripta VŠ. V praktické části postrádám návaznost 
a odkazování na rešerši, ze které by měl vycházet návrh experimentu. Student si osvojil práci s technickými 
normami. Nedošlo k porušení citační etiky, práce odpovídá úrovni bakalářského studia. 

 

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. 
Práce byla řešena společně s průmyslovým partnerem. Dosažené výsledky bakalářské práce budou využity při 
posuzování vhodnosti automatizace svařovaného dílu přenosné konstrukce z hliníkových slitin. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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