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Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznostnapraxi, posouzenínaročnosti zadžlrriprácepo stránce odborné i časové):

Cílem bakalářské práce bylo porovnat protikorazníylastnosti dvou zinkepoxidových
nátěrových hmoú, jedné s klasickou formulací a druhé s patentovaným inovativním
složením.

Posouzení dosažených výsledků(výpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentání práce, dílčízávěry, přínos práce a možnosti jejího praktického r,yužití):

PředloŽenábal<alářská práce je rozdělena do 9 samostaných kapitol a zívéru. Práce
obsahuje celkem 66 číslovaných stran,30 obrr[zků, 19 tabulek a 4 graS. Přílohou jsou
údajové tisty použitých nátěrových hmot.

V teoretické Části autor provedl literární rešerši daného tématu. Zpra,cování
teoretické Části je na velmi dobré úrovni. Velmi dobře je pokryta oblast teorie koroze,
organických povlaků a přípravy povrchu před aplikací nátěrů.

Y experimentální části navrhl autor posfup prací zahrnující různé metody přípravy
povrchuo kontroluo aplikaci nátěru a kontrolní metody pro vyhodnocení vlastností
protikorozní ochrany. Pro vyhodnocení vlastností protikotozní ochrany použitými
nátěroqými hmotami byly využity dostupné metody.

Výsledky práce mají příno§ pro technickou praxi, porovnání nebylo zatím mimo
qýrobce dané nátěrové hmofy publikováno.

Poněkud nepřehledné je značení jednotlivých vzorků, čtenář práce je nucen se
neustále vracet na vysvětlujicí tabulku.

PŮvodnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma
zptacověnÍ, jaká Črást práce je převzata a do jaké míry lze práci pokliádat za díIa studenta):



5.

Y teoretickó části jsou shrnuty publikované poznatky o korozi kovŮ, metodých
protikorozní ochrany, přípravě povrchu a aplikaci nátěrových hmot. K vypracování
byla použita dostupná literatura (celkem 20 odkazů)o která je správně citována
v textu práce. Experimentální část je navržena a yypracována samostatně autorem.

4. F'ormální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásaďy obsažené v dokumentu
FS_SME_05_003 ,,Zásady pro vypracování diplomové (baknlářské) práce",ďáIe chyby a
opomenutí, jejich závažnast, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá notmám, popř. provomím a bezpečnostrťm předpisům):

Autor předložil prácio která po formální stránce splňuje požadavky na bakalářské
práce kladené. Práce je psána bez ýraznějších překlepů a pravopisných chyb v
odpovídající graíické úpravě.

Dotary na studenta (konkréffii ďotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,

nezbytný bod posudku):

1) Jalrý je rozdíl mezi drsností a kotvícím pro{ilem?

2) Na obrázku 18 je ryfotografovaný mikrometr firmy Kafero v textu na straně 36
však uvádíte,žejste použil přístroj Mitutoyo. Která informace je správná?

3) Na straně 38 uvádíte, že tepidto Araldite bylo mícháno v poměru 2:1. Pokud tomu
tak opravdu bylo, domnívám se, že nedošlo ke správnému vytvrzení lepidla (poměr
míchání u typu na obrázku 21je 1:1). Prosím vysvětlete.

4) Za jakou dobu po aplikaci nátěrové hmoty se smí provádět zkoušlry přilnavosti
podle norem EN ISO l6276-t,Z?

5) Jak si vysvětlujete zvýšení tloušt'lry nátěru po expozici v korozní komoře?

6) Proč jste pro porovnání vlastností dvou nátěrových hmot nezvolil alespoň podobné
tloušt'lcy povlakrr? Tloušt'ky u hmoty Hempel's AvantGuard 750 jsou výrazně vyŠŠí
než u hmoty ITEMPADUR ZINC |7360.

Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odbomých znalostech a
schopnostech studenta, zda práci doporučuj e k obhaj obě) :

Autor prokázal samostatný přístup a schopnost využít svých znalostí při řeŠení
zadaného problému. Stanovený cíl bakalářské práce byl splněn. Autor získal znaČné
množství hodnotných experimentálních výsledků, které odpovídajícím zpŮsobem
zpracoval.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou bakalářskou práci doporučujik obhajobě a navrhuji hodnocení

výborně.

6.

V Jeseníku dne 26.a5.2015

podpis oponenta práce


