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Autor ve své diplomové pr.áci řeší problematiku spojování plošných materiálů a
analýzu mechanických vlastností různých typů spoje. Teoretické poznatky ověřuje

praktickými experi nlent1''.
Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. V první kapitole autor popisrrje moŽnostt
spojování materiáIů a vlastnosti jednotlivých spojů. Ve druhé kapitole se autor věnuje
metodám určovánínapětí a podrobněji popisrrje optický měřicí systém ARAMIS, který je
pouŽit V experirnentálr-rí části práce. Ve třeti kapitole autor nal'rhrrie způsob realizace
experimentů a ve čtl'ttépopisuje provedení těchto eXperimentťr a.jejich vyhodnocc,ií.
Autor prokázal dobror: teoretickou znalost problematiky a navrhl vhodný způsob
nrěŤení pro ověření vlastností zkoušených spo.jů. V práci jsor.r dostatečně podrobně popsány
jednollir'é experinrenty a na závěr.je provecleno je.jich shrnutí a porovnání výsledkú pro
sledor'ané druhy spojů.
Práce odpol'ídá poŽadavkťrm na diplomovou práci' má však drobné ťormální
nedostatky. Některé věty ne.jsou psánv teclrnickým.jazy'kem. který by odpovídal tématu práce,
.jsou zde drobné překlep1, a.|e zde opakovaně cl.rvbně po.jr-rrenován Wl]eatstoneťlv můstek
(str.18). Na str. 33 je uvedeno' Že technická dokumentace přípravkůje vloŽena do příloh, ale
v přiloze 7ádrlá doktrmerltace neni.
Práce neobsahuje originální řešení, které by bylo vhodné pro autorské osvědčení apod.
Představr:je ale dobrý přehled pro případne řeSení probJemů při spojování rnateriálů.
Autor zvolil r,'hodný přístup k zadanénrr: ťrkolu i správné řešerrí pro experimentálni
čáSt práce. DosaŽer-ré výsledky povaŽr.rj i za správné a vyuŽitelr-ré'

Práce splňuje poŽadavky na diplonrovou práci' proto .ji doporučuji k obhajobě a
vzhledem k r-rr'edeným cirobným rredostatkťtm hodnotínr znánkort
velmi dobřc.

K obhajobě pokládán následu.jící otázky:
1' Kolik bylo zkušebníchvzol.kťl pro jednotlir'é zkoušky a kolikrát se tedy jednotlivé

2.

zkoušky opakor,aly za stejnv.ch podrnínek?
Por,aŽlrjete počet zkoušek za dostatečný a byly při opakovarrýcl.r zkouškách výsledky
vŽd1, srovna1elr.ré?

Oa.*

V Pardubicích 6. 6.2016

'.4'z' ing. Pavel Kukla, Ph.D.
/t

