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§áz*r, lámatu: Studium vlivu prachových částic na vlastnosti tenlcých povlaků

§.t. Problernatika práce (vymezeni okruhu problémů řešených v prási, jejich akíuálnost a
návaznost na praxi, posouzeni náročnosti zadáni práce po stránce odborné i časové):

Úkole* diplomové práce bylo prostudovat vlastno*ti a aplikaci tentrýcb povlaků
s obsahem nanoČástic, vlastnosti povrchu subsírátu před aptikací povlaků, vliv
prachových Částic na kvalitu systómu substrát - povla§ navrhnout metodiku
experimentálních prací, provést experimentální práce a jejich vyhodnocení.

Posouzení dosažených výsledků(qfpočty, projekční nebo programové řešeni,
experimentálni práce, dilči závéry, přínos práce a možnosti jejího praktického vyrižiti):

Předložená diplomová práce má teoreticko - výzkumný charakter. §tudentka §e ve
své práci zabývala vlivem prachových částic na vlastnosti tenhých povtaků.

Řešení tóto prabtematiky je důtežité pro datší výzkum využití a aplikaci tenlrých
povlaků. Experimentální práce byly provedeny dle platných předpisů a norem.

PŮvodnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma
zpracování , jaká čast práce j e píevzata a do jaké miry lze práci pokládat za dilo sfudenta):

Y práci, která je rozdělena do devíti kapitol jsou v teoretické části detailně
prostudovány tyto oblasti: chrakteristika a vlastnosti povrehu, příprava povrchu
před aplikací povlaku, koroz€o povlaky a povrchové vrstvy, tenkó vrstv;ro prach a
prašnost.

Y praktické Části diplomové práce jsarr popsány a vyhodnoceny tyto experimentální
zkouŠky: drsnost povrchu vzorků, hodnocení zaprášení povrchu vzorkůo aplikace
nátěrŮ, tloušt'ka suchóho i mokróho nátěrového íilmu, zkoušky přilnavosti (mřížková
zkouškao křížový řez a odtrbová zkouška).
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Studentka využila ke zhodnocení současného stavu řešeného problému v diplomové
práci dostupné publikace" §tudentka samostatně navrhla mctodiku experimentálních
prací a provedla experimenty.

Formální náležitosúi práce {zda byly dodřeny zásady obsažené v dokumentu
F§_SME_05_003 ,Zásady pťo ypracovani diplomové {bakalářské) práce",d,álechyby a
opornenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provo zním a bezpečnostním předpi sům) :

Autorka předložila práci, která po formálni stránce splňuje požadavky na diplomové
práce kladené s ojedinělými překlepy a chybami.

- str.67o rozměry vzorkuo chybí tloušt'ka

- str. 92-94, tabullry 28-39, chybí jednotlqy

- str. 83, grary 7-8, chybíjednotlcy

- str. 97, graf 14 chybí popis os a jednotky

- str. 115, 1ló, graf 11,L$jednotka MPa

Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
nezbytný bod posudku):

Byly kontrolovány klimatické podmínky v průběhu aplikace nátěrového systému?

6" Celkové zhodnocení práce (.da svědči o dostatečných odborných znalostech a
schopncstech studenta, zdapráci doporučuje k obhajobě}:

Autorka splnila zadánim stanovený cil diplomové práce. Výsledky této diplomové
práce budou pfinosem pro další experimentální práce v této oblasti-

Cellagvé řr**Ěxagcení práce:

Předloženou diplomovou práci doporučujik obhajobě a navrhuji hodnocení
velmi dobře.

Y Ostravě dne 31 .5.Aarc

podpis oponenta práce


