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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich akfuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadáni práce po stránce odborné i časové):

Úkcle- diplomové práce bylo prostudovat vlastnosti organických potlaků a jejich
spojenÍ, vlastnosti organických transparentníeh nanopovlaků, navrhnout metodiku
experimentálních pracío prověst experimentální práce a jejich vyhodnocení.

Posouzení dosažených výsledků(qýpočty, projekčni nebo programové řešení,
experimerrtálni práce, dilči závér,v, přínos práce a možnosti jejiho praktického využití):

PředloŽená diplomová práee má teoreticko-výzkumný charakter. Student se ve své
práci zabýval vlivem aplikace vrchního nátěrového systému na nátěr konzervační,
lďerÍ vytváří ochranou nano-vrstvu. Rešení této probtematiky je důležité pro další
výzkum vyuŽití a aplikaci tchoto nano povlaku. Experimentální práce byly provedeny
dle platných předpisů a noreur.

PŮvodnost práce (proporce rozsahu jednotlivých části dle jejich důležitosti a forma
zpracováru, jakáčástprácejepŤevzataado jaké mirylzepráci pokládatzadilo studenta):

Y prácio která je rozdělena do sedmi kapitol jsou v teoretické části prostudovány
fyzilcílní vlastnosti povrchu a jeho geometrie, předúpravy t čištění povrchu,
organické povlalry a nanopovlalry.

Y praktieké Čásúi diptomové ptácejsou popsány tyto experimentální zkoušky: drsnost
povrchu, hodnocení zapráŠenío aplikace nátěrů, tloušťka suchého nátěrového filmu,
zkoušky přilnavosti (mřížková zkouška,křížový řez a odtrhová zkouška).

Student vyuŽil ke zhodnocení současného stavu řešenóho problému v diplomové práci
dostupné ptrblikace. §tadent samostatně navrhl metodiku experimentáIních prací a
prcvedl experimenty.



j Formální náleŽitosti práce {zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumenfu
FS_SME_05_003 ,,Zásady pro uy,pracovaní diplomové (bakalářske) práce'',dálechyby a
oPomenutÍ, jejich závaŽnost, přehlednost a vnější úpravq grafické^ přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provo znim a bezpečnostním piedpisůir) :

Autor PředloŽil Práci, která po formální stránee splňuje požadavky na diptomové
Práce kladené, ale Práce je psána s překlepy, obsahuje p.avopis"é crryny a není vždy
použita odborná technicl*á terminologie.
- Ei nejvyšší naměřená hodnota (iaké veličiny ?)
- obr č.7 ncpředstavuje druhy elektromagnetického vlnění, ate jevy.
- str. 59n první věta, "otřískané plechy'' záměna za tryskané ptechy
- str" 59, větu nad obrázkem by měta být lépe formulovaná
- str. ó1, třetí včtu v kapitole ó.3 by měla být lépe formulovaná
- str. ó9, pravopisná chyba v nadpisu 6.8

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

Uveďte dalŠÍ experirnentáIní práce, které by byly vhodné pro zjištování vlastnosti
ochranného systému transparentní nanotat - t<tasicxy tat<.

Ó, Celkovó zhodnocení Práce (zda svědči o dostatečných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě):

Autor sPlnil zadáním stanovený eíl diplomové práce. Yýstedtry této diptomové práce
budou pňnosem pro další experimentátní práce v této oblasti.

Y Ostravě dne 3l .5,zarc "e^fupodpis aponenta práce

Celkovó hodnoeení práce:

předloženou diplomovou práci doporučujik obhajobě a navrhuji hodnocení
velmi dobře.


