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Hodnocení  vyznač te tr v pří sluš né m polí č ku

Diplomová práce vznikla na základě potřeby pracoviš tě FST^/VRC, kdy bylo nutné
praktickou ú lohou vyzkouš et dří ve zakoupený systé m na zí skání  vysokorychlostní ho
záznamu' JelikoŽ se jednalo do té  doby o prakticky nevyzkouš ené  zaří zení , nedalo
se vylouč it to, Že dané  zaří zení  nebude plně splňovat vš echny poŽadavky na něj
kladené , tj. zachytit v plně kvalitě svařovací  proces tak, aby se daly jednoznač ně urč it
veš keré  dů leŽité  parametry svařovací ho procesu. V prů běhu realizace diplomové  se
proto objevily některé  technické  obtí Že, které  i přes veš keré  Úsilí  studenta nebyly
eliminovatelné . Z tohoto dů vodu nebylo moŽné  dosáhnout vš ech hlavní ch cí lů  práce.
Nicmé ně lze ale konstatovat, Že tato diplomová práce i přes týo objektivní  technické
problé my dokázala naplnit svů j hlavní  cí l v podobě zachycení  a alespoň č ásteč né
analýzy záznamu svarové  oblasti při procesu orbitální ho svařování . Student při
realizaci experimentu pracoval, po zaš kolení , zcela samostatně, coŽ zahrnovalo
samostatnou práci se systé mem vysokorychlostní ho záznamu a samostatnou práci
se systé mem pro orbitální  svařování .
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Splnění  rozsahu zadání

ÚnoveŇ
výborná velmi dobrá dobrá nevyhovují cí

X
odborná ú roveň práce X

Aplikovatelnost v praxi X
VyuŽití  studiem zí skaných znalostí X
lniciativa při řeš ení  problé mů X

Koncepč nost v pří stupu k řeš ení X
Formální  uspořádání  a ú prava X
Posouzení  podobnos{i -) 0%
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