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1. Dosažené výsledky
Experimentální část práce se zabývá studiem vlivu odmašťovacího prostředku na čistotu kovového
substrátu. Byly porovnávány účinnosti dvou odmašťovacích prostředků - 1. ekologický pracující za
studena a 2. neekologický pracující za tepla a tím se zvýšenými náklady na energii. Výsledky jsou
přínosem pro praxi, neboť dokumentují vhodnost používání ekologických prostředků.

2. Problematika práce
Cílem práce bylo studium vlivu odmašťovacího prostředku na čistotu substrátu. V teoretické části
práce jsou uvedeny jednotlivé technologie odmašťování včetně zařízení pro odmašťování. Postrádám
zmínku o nových směrnicích EU ke snížení  používání chlorovaných uhlovodíků. Experimentální
zkoušky jsou vhodně navrženy. Zadání práce je po stránce odborné , experimentální a časové
náročné.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student přistupoval k řešení práce zodpovědně, pracoval samostatně a využíval konzultací k danému
tématu.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce zpracovaná na dobré úrovni. Výsledky měření jsou zpracovány do
tabulek a grafů včetně fotodokumentace. V textu se vyskytují drobné gramatické chyby.

5. Dotazy na studenta
Seznam symbolů a značek -vysvětlete jednotku pro čas, co je to mi?;
Str. 14 - vhodněji používat otryskávání;
Str. 19 - jaký vzorec má kyselina chlorovodíková/ solná /?
Str. 25 - užívají se v praxi dnes tyto odmašťovadla?
Str. 28 - rovnice nejsou očíslovány, co je to za sloučenina H2o?;
Str. 35 - vysvětlete co je Ph;
Str. 40 - vysvětlete co je alkalitická a alkalitová lázeň a PH?;
Str. 43 - co je v tab. 4 hodnota  mi a mv a jakou má jednotku, totéž platí pro tabulky 5, 6, 7 na dalších
stránkách.

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce splnila cíle zadání. Práci doporučuji k obhajobě.
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