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Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuáLnost a
návaznost na praxi, posouzení naročnosti zadátniptáce po strárrce odborné i časové):

Úkolem bakalářské práce byto prostudovat současný stav používaných
odmaštoovacích prostředkůo jejich vlastnosti a jejich vliv na čistotu kovového
substrátu, prostudovat metodiku zkoušení čistofy povrchu kovového substrátu,
navrhnout metodiku experimentálních prací, provést experimenální práce a jejich
vyhodnocení.

Posouzení dosažených výsledků(qýpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentáIru ptáce, dílčí závěry, přínos prárce a možnosti jejího praktického využití):

Předlcžená bakalářsk,i práce má rozsáhlý výzkumný charakter. Student se ve své
práci zabýval studiem chemického čištění povrchu kovového substrátu za potňití
dvou odmašt'ovacícb prostředků (Alkalit, Simple Green), při ruzných koncentracích
odmašt'ovacího roztoku a při různýcb časech odmašt'ování.

Řešení této problematilcy je důležité pro další výzkum předpovrchových úprav pro
aplikace povlaků. Experimentální práce byřy provedeny dle platných předpisů a
norem.

Experimentální část je zpracována velmi přehledně, výsledky jsou řádně
dokumentovány a zpracovány dc tabulek a grafů. Každá experimentální ěást
obsahuje dilčí závér. Všechny výsled§ experimentální části jsou shrnuty a
diskutovány v závěru bakalářské práce. Oceňuji ekononické zhodnocení
odmašt'ovacích prostředků.

3. PŮvodnost práce (proporce rozsahu jednotliqých častí dle jejich důležitosti a forma
zpracováni, jaká čast prace j e převzata a do jaké mky lze práci pokládat za dilo studenta):

Y práci jsou velmi podrolrně prostudovány chemické i mechanické úpravy povrchu.

Autor zár,ěrečné práce: Jiří Vénos

Oponent: Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.

Studijní progíam: B.Z34l Strojírenství
Studijní obor: 2303R002 Strojírenská technologie

Akademický rok; 2aI4/zats

Název tématu:
§fudium vlivu odmašt'ovacího prostředku na čistotu kovového

substrátu



Na ně navazují kapitoly, které se zabývají návrhem a popisem experimentálních prací
(popis přístrojové techniky, odmašt'ovaci prostředky, měření drsnosti podktadového
substrátu, měření hmotnostních úbytků pc odmašt'ování).

Student lyuŽil ke zhodnocení současného stavu řešeného problému v bakalářské
práci dostupné publikace a samostatně provetll rozsáhlou rešerši k tomuto tématu.

Student samostatně navrhl metodiku experimentálních prací a provedl experimenf.v,

4. Formální náleŽitosti práce (zda byl,, dodržen1, zásady obsažené v dokumentu
FS_SME_05_003 ,,Zcisady pro ýypťacovúní tliplonlrn,é rbakalářské1 práce""dálechyb,v a
opomenutÍ. jejich závažnost. přehlednost a vněiší úprava" grafické přílch1," jak práce
odpovídá nornám. popř, provozním a bezpečnostnínr předpisům);

Autor předloŽil práci, která po formální stránce splňuje požadavky na lrakalářské
Práce kladené. Práce je psána bez ýraznějšich překlepů a pravopisných chytr v
odpovírlaj ící grafi cké úpravě.

Tabulky 4 aŽ 7 - chybí jednotky hmotnosti a ploch.v, ch.vb1, v zápisu jednotlg, _ horní
indexy, nevhodné zaokrouhlováni hodnot

5. Dotaz_,v na studenta (konkrétní dotazy. které by měl sruderrt odpovědět u obhajoby práce,
rrezbytný bod posudku):

Jaké b-vlo použité zvětšení u nretalografických snímků po odmaštění?

V grafech hmotnostních úbytků - graf 4, 5 - nedoporučuji spojovat naměrené hodno§
lineární závislosti.

6. Celkrrvé zhodnoceni práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a
schopnostech studenta ^ zdapráci doporučr_rje k obhajobě):

Autor splnil zadáním stanovený cíl trakalářské práce. Vý,stedky této bakalářské práce
tludou přínosem pro další experimentální práce v této oblasti.

Celkové hodnocení pniee:

PředloŽenou bakalářskou práci doporučujik obhajobě a navrhuji hodnocení
velmi dobře.

V Ostravě dne 29.5,2015 ááfu
podpis oponenía práce
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