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Název tématu: Sfudium vlivu čistoty substrátu na adhezi nanopovlaků

1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, ie,iich aktuálnost a
návaznost na praxi. posouzeni náročnosti zadáni práce po stránce cldborné i časové}:

Úkolem bakatářské práce bylo prostudovat vlastnosti povrchu kovového substrátu
před aptikací povlaku a tvorlru nanopovlaku, navrhnout metodiku experimentálnich
prací, provést experimentální práce a jejich l,v-hodnocení.

2. Posouzení dosaŽených rýsledků(v}počt1,. projekčni nebo progíamové řešení.
experimentální práce. dílčí závěry. přínos práce a možnosti jejího praktického q,,užití):

FředloŽená bakalářská práce rná výzkumný, charakter. Student §e ve své práci
zabý-val studiem vlivu Čisto§ substrátu na adhezi nanopovlaku. Řešeni této
problematiky je dŮleŽité pro další výzkum r,1,-užití a aplikaci tohoto povlaku.
Experimentální práce b_vly proverlen_,v dle platných předpisů a norem.

Y dalŠim stupni této práce by se student měl také zaměřit na korozní hodnoceni
pouŽitého nanopovlaku v závislosti na čistotě podkladového substrátu.

3. PŮvodnost práce (proporce rozsahu jedrrotlivých částí dle je.jich důležitosti a ťonrta
zpracovánÍ,.iaká Část práce je převzata a <lo jaké miry Ize práci pokládatzadílo studenta):

V prácio která je rozdělena rio desíti kapitol .isou prostudovány fyzikáIní vlastnosti
povrchu a jeho geometrie, předběŽné úprary povrchu, adheze substrátu k povlaku,
tvortla nanopovlaků.

Podrobně jsou popsány kapitol_v, které se zabývají popisem experimentálních prací
(drsnost povrchu., hoelnocení zaprášení, odmaštění, aplikace nátěrů, tloušťka
mokrého a suchého nátěrového filmu, zkouš§ přitnavosti).



Student r7rržil ke zhodnocení současného §ta\,u řešeného problému v bakalářské
práci dostupné pulrlikace. Student sarnostatně navrhl metodiku experimentálních
prací a provedl experimen§.

4. Formální náležitosti práce {.zda byi"v dodržen3, zásady, obsažené v dokumentu
FS_StvlE_05_003 ,,Zósaďy pro vypracovdní diplonlové (bakalářské1 prúce""dá|echyby a
opomenutí, jejich závažnosí^ přehlednost a vnějši úprava. graťrcké přílohy. jak práce
odpovídá notmánr. popř. pror,oznim a bezpečnostním předpisům):

Autor předložil práci, která po formální stránce splňuje požadavky na bakalářské
práce kladené. Práce je psána bezvýraznějších překlepů a pravopisných ch_vb.

-Fottlgrafie v tabulce č. 9 by měly mít lepší kl,alitu.

-Tabulky č.9 a č. 10 by měly mít lepší kvalitu.

-Popis tabulky č.2 a č. 3, jiné formátování písma.

5. Dotary na studenta (korrkrétni dotazy" které b_v rněi student odpor.ědět u obhajoby práce.
nezb,vlný bod posudku) :

uved'te další experimentální práce, které by b_vl_v vhotlné pro zjišt'ování vlastnosti
nanopovlaku.

6. Celkové zhodnocení práce (.zda sl.ědčí o dostatečných odborných znalosteclr a
sclropnostech studenta, zda práci doporučuj e k obhaj obě) :

Autor splnil zadáním stanovený cíl bakalářské práce. Výsled§ této bakalářské práce
trudou přínosem pro rlalší experimentální práce v této rrblasti.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou bakalářskou práci doporučujik obhajobě a navrhuji hodnocení
yelmi dobře.

V Ostravě dne 29.5. 20] 5 áLú
podpis oponenta práce
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