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Studium vlivrr povrchu zinkového povlaku na aplikaci

práškového laku

-*

_a" problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a

návaznost na praxi, posouzení náročncsti zadánt práce po stránce odborné i časové):

Úkole* bakalářské práce bylo prostudovat rozbor souČasného stavu aplikace
práškových barev na zinkový povla§ tvorbu a vlastnosti zinkového povlaku, tvorbu a
vlastnosti povlaku práškového laku, navrhnout metodiku experimentálních PracÍ,
provést experimentální práce a jejich vyhodnocení.

Posouzení dosažených výsledků(výpočty, projekčni nebo prograrnové řeŠeni,

experimentíůntpracl, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejiho pralrtického vyuŽiti):

předtožená bakalářslr.á práce má výzkumný charakter. §tudent §e ve své práci
zabýval studiem vlivu povrchu zinkového povlaku na aplikaci práŠkového laku.
Y teoretické části bakatářské práce jsou popsány tyto oblasti: korozeo aplikaee
práškových barev nB zinkoqý povla§ tvorba a vlastnosti zinkového povlaku,
povrchová úprava před zinkováním, zinkové povlaky. Praktická Část se zabyvá
aplikací práškové barvy na pozinkované vzarky a zkouŠkami přilnavosti práŠkové
barvy.

Řešení tóto problematiky je důtežité pro datší výzkum vyuŽití a aplikaci práŠkových
barev na zinkové povlaky. Protikorozní ochrana zinkem patří mezi úČinnó a vhodné
technologie. Experimentální práce byly provedeny dte platnýeh předpisŮ a norem.

Původnost práce (proporce rozsahu jednottiqých částí dle jejich dŮležitosti a forma
zpracováni, jakáčástprácejepíevzataado jaké mirylze prácipokládatzadílo studenta):

Zpracovnná bakalářská práce řeší aktuální problematiku. §tudent prokázal
schopnost efektivně pracovat s litcraturou. Teoretická Část i praktická Část

bakalářské práce odpovídá zaďání. Student samostatně navrhl metodiku
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experimentálních prací a provedl experimenty. Cíle práce byly naplněny na velrrri
dobró úrovni.

4. Formální náležitosti práce {zda byly dodženy zásaóy obsažené v dokumentu
FS_SME_05_003,,Zánady pťo u},pracovúní diplomové ftalralúřske) práce",dálechyby a
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provozs,úm a bezpečnostním předpisům):

Autor předložil práci, která po formální stráncc splňuje požadavky kladené na
bakatářské práce.

-tab. 8.1, chyba v nadpisu

5. Dotary na studenta (konkrétni datazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
nezbytný bod posudku):

Kapitola 3.2o strana 19 - Patří nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku do způsobu
zinkování, nebo do oblasti organických povlaků?

6. Celkové zhodnocení práce {zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zdapráci doporučuje k obhajobě):

Autor splnil zadáním stanovený cíl bakalářské práce. Výstedky této bakalářské práce
budorr přínosem pro další experimentální práce v této oblasti.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou bakalářskou práci doporučujik obhajobě a navrhuji hodnacení

výborně.

V Ostravě dne 31,5, 2016 %4-fu
podpis oponenta práce


