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Předmětem bakalářské  práce bylo studium vlivu tepelného a mechanického 
zatížení odporového svařování na vybraný typ bainitické oceli; úkolem bylo aplikovat 
zavedené postupy hodnocení jakosti  materiálu na prezentaci typických procesů u  dané 
technologie svařování. Cílem práce tak bylo zároveň vytvořit referenční materiál pro 
prezentaci  nejdůležitějších vlivů na ocel, u které je použití pro  dynamicky namáhané 
součásti často limitováno potřebou odporového svařování.  

Splnění zadání vyžadovalo nastudování problematiky technologie svařování, teorie 
fázových přeměn a několik metod  jejich hodnocení. Tato témata autor zpracoval 
v potřebném rozsahu v teoretické části práce. Způsob zpracování svědčí o dobrém 
zvládnutí problematiky. 

Těžištěm práce byly konkrétní materiálové analýzy, kde aplikoval několik metod 
hodnocení. Pozitivně hodnotím   samostatný a aktivní přístup kupř.  při hledání optimální 
metody vyhodnocení pevnostních změn po svařování. Výsledky metalografických analýz 
jsou v práci přehledně a správně interpretovány. Rovněž souvislosti, vyvozené ze 
zjištěných pevnostních rozdílů, jsou diskutovány správně a v potřebných souvislostech. 
Autor práce díky pečlivému vyhodnocení dospěl i k několika konkrétním zjištěním. Kupř. 
popsal  vliv tepelného zpracování na heterogenity, vyvolané svařováním. Identifikace 
defektní části lomu vedlo k poznání zdroje nedostatečné pevnosti vybraného svarového 
spoje.  Výsledky práce v tomto smyslu částečně překračují rozsah zadání a mají zřejmé 
praktické uplatnění.  

V práci se objevují méně závažné chyby ve vazbě na teorii hodnocených procesů, 
kupř. uvažovaná teplota počátku přeměny při prezentaci ARA diagramu na obr.5.8 (str. 
33), dále několik  formálních chyb, kupř. chybějící měřítko u obr. 5.1.   Z výsledků byly 
vyvozeny informace o parametrech oceli, které mohou mít nepříznivý vliv na pevnost 
spojů daného typu. Autor na str. 28 zmiňuje „…možný degradační vliv v souvislosti 
s postupem odstraňování výronků“. Tuto poznámku je zapotřebí vysvětlit v rámci 
obhajoby práce.    

Po formální i grafické stránce je práce na velice dobré úrovni, po obsahové stránce 
splňuje zadání. Zpracováním odpovídá normám pro daný typ odborné práce.   
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