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,e. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a

návaznost na praxi" posouzeni náročnosti zadáni práce po stránce odborné i časové):

Úkolem bakaláfuké práte byto prcstudovat technologii výroby a vlastnosti
ochranných oxidických povlaků, jejich využitío navrhnout metodiku
experimentálních pracín provést experimentální práce a jejich vyhodnocení.

Posouzení dosažených výsledků(qýpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentálni práce, dilči závěry, přinos práce a možnosti jejího praktického qnňiti).

Bakalářskri práce má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část popisuje
předběžné úpravy povrchu, oxidické povlakování - černění oceli a jeho technologii
výroby. Ye qirkumné části jsou prezentovány výsledlry výzkumu zabývajkího se
hodnocením vlastností oxidickýeh povlaků - vzniklé černěním.

Řešení této problemati\y má vetký 1ýznam v praxi. Ochranná vrstya oxidů je velmi
tenlcí (řádově r-2 prm) a přesto je poměrně odolná a dobře smáčivá pro olej, se
kterým vytváří dobrou ochranu proti korozi.

Experimentální zkoušky byly provedeny dle platných předpisů a norem.

Původnost práct (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma
zpracování, jaká část práce jepřevzata a do jaké mirylze práci pokládatza dilo studenta}:

§tudentka využila ke zhodnocení současného stayu řešeného problému v bakalářskó
práei dostupné publikace. §tudentka samostatně navrhla metodiku experimentátních
prací a provedla experimen§r.



4. Formální náležitosti práce (zda byly dodřeny zásady obsažené v dokumentu
FS_SME_05_003,.Zárady pro T lpracování diplamové (balralářské) práce",dálechyby a
opomenuti, jejich závažnast, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce
cdpovídá normám, popř. provozsúm a bezpečnostním předpisům):

Autorka předložila práci, lďerá po formálni stránce splňuje požadavtry kladené na
bakalářskó práce, je psaná logicky a přehledně. Práce je doplněna celou řadou
názorných snímků, které výborně dokreslují popisovanou problematiku. Největší přínos
práce spatřnji v tom, že autorka získála pro §you práci podklady z praxe.

5. Dotazy na studenta (konkrétni dotazy, které by měl sfudent odpovědět u obhajoby práce,
nezbyný bod posudku):

Uved'te výhody a nevýhody vámi testované oxidické vrstvy.

ó. Celkové zhodnoeení práce (zda svědči o dostatečných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zdapráci doporučuje k obhajobě):

Autorka splnila zadánim stanovený cil bakďářské práce. Výsledlry této bakalářské
práce budou přínosem pro další experimentální práce v oblasti oxidiclcých vrstev.

Ce§k*v* h*deo*ení pnáce:

Předloženou bakalářskou práci doporučujik obhajobě a navrhuji hodnocení

výborně.

Y Ostravě dne 31.5. 2016

podpis oponenta práce


