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1. Dosažené výsledky
Experimentální práce prováděné ne znečištěném ocelovém substrátu prachovými částicemi potvrdily,
že reliéf povrchu ocelového substrátu a vlastnosti prachových částic mají podstatný vliv zejména na
přilnavost tenkého transparentního transportního nanopovlaku. Uvedené výsledky jsou přínosem pro
praxi zejména tam, kde dochází k aplikaci protikorozní ochrany tenkým povlakem z důvodu
transportu ocelového výrobku prostředím o korozní agresivitě C5.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá velmi aktuální problematikou aplikace tenkých povlaků na zaprášený
ocelový substrát a vliv tohoto zaprášení na kvalitu povlaku určeného pro transport agresivním
korozním prostředím C5. Jedná se o moderní aktuální téma využití tenkých povlaků s obsahem
nanočástic v praxi. Zadání práce je po stránce odborné, experimentální a zejména časové velmi
náročné.

3. Přístup studenta k řešení práce
Studentka přistupovala k řešení práce velmi zodpovědně, pracovala samostatně a využívala plně
konzultací k danému tématu.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce zpracovaná přehledně a na dobré úrovni. Výsledky měření jsou řádně
zpracovány do tabulek a grafů včetně fotodokumentace. Ke zpracování teoretické a experimentální
části práce mám následující připomínky:

Str. 72 - 74 :popis tabulky neodpovídá popisu dle normy ISO 8502-3;
Str. 92 - 94 :tab. 28 - 39 - není uvedena jednotka tloušťky;
Str. 95 - 97 :graf 10 - 14 není uveden slovně popis osy Y a jednotka tloušťky;
Str. 121 - komplexně nejhorší vzorek může být jiný dle grafu 17 na str. 115.

5. Dotazy na studenta
Str. 54 - obr. 57 - vysvětlete rozdíly v nákresu schémat pro aplikaci tenké vrstvy naprašováním a
napařováním.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce splnila cíle zadání. Práci doporučuji k obhajobě.
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Ostrava, 31.05.2016 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.


