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N á z e v  tém atu : Studium chemického odstranění nátěrů z povrchu substrátu

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

Diplomová práce je zaměřena na studium chemického odstranění nátěrů z povrchu 
substrátu. V současné době se odstraňují staré nátěrové systémy převážně 
mechanickým způsobem, který z hlediska vlivu prašnosti negativně ovlivňuje životní 
prostředí i lidské zdraví. Mechanickou úpravu substrátu začínají nahrazovat 
chemické odstraňovače nátěrového systému s různým obsahem VOC látek, které jsou 
omezovány směrnicí EU. Z hlediska časové náročnosti hodnotím praktickou část 
diplomové části jako náročnou. Diplomovou práci Bc. Tomáše Domagaly považuji za 
aktuální.

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití):

Diplomová práce je vhodně rozdělena na teoretickou a praktickou část.
V teoretické části jsou přehledně popsány nátěrové systémy, způsoby odstraňování 
nátěrového systému z povrchu substrátu. V závěru teoretické části se autor zabývá 
problematikou VOC látek, jejich funkcí a vlivem na životní prostředí. Na základě 
rozboru dané problematiky v teoretické části byla vypracována praktická část 
s experimentálními pracemi.
V rámci experimentálních prací se porovnávala schopnost odstranění nátěrových 
systémů chemickými odstraňovači i mechanickou formou. Metodika 
experimentálních práci byla zvolena vhodně. Výsledky experimentů byly vhodně 
zpracovány do tabulek včetně obrazové dokumentace. Hodnocení jednotlivých 
odstraňovačů je přehledně zpracováno v kapitole 6.14.
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3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta):

Autor diplomové práce čerpal z dostupných platných norem, odborné literatury 
a publikací. Teoretická i praktická část je zpracována přehledně a srozumitelně. 
Diplomovou práci považuji za dílo autora Bc. Tomáše Domagaly.

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 
FSjSME 05 003 „ Zásady p ro  vypracování diplom ové (bakalářské) p ráce“, dále chyby a 
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

V diplomové práci se nacházejí chyby formálního charakteru.
Chyba v číslování obsahu práce pod bodem 6.11.
V seznamu použitých značek nejsou uvedeny všechny použité zkratky a označení. 
Chyba na titulní stránce u titulu CSc.vedoucího práce.
Strana 13 a dále - nesprávně označován nátěrový systém jako nátěrová hmota.
Strana 15 a dále - numerická hodnota a jednotka nejsou odděleny mezerou.
Strana 24 - Kapitola 1.8. chybí ilustrativní obrázek.
Strana 58 a dále - Tab 14. Jednotky veličin nejsou uvedeny v závorce typu [ j.

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

Str. 17. Vysvětlete, jaký rozdíl je mezi práškovou nátěrovou hmotou a práškovou 
barvou.
Str. 24. Vysvětlete princip ultrazvukového čištění povrchu substrátu. Jaký vliv na 
povrch substrátu má čištění ultrazvukem z hlediska jeho požkození?
Str. 41. Vysvětlete formát jednotky mN/m.

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

Diplomová práce Bc. Tomáše Domagaly je pečlivě zpracovaná včetně obrazové 
dokumentace v praktické části práce. Práce byla vypracována svědomitě a byla 
prokázána odborná znalost studenta. Diplomovou práci Bc. Tomáše Domagaly 
doporučuji k obhajobě.

2



Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
výborně.

Celkové hodnocení práce:

V Ostravě dne 2.6.2016

p o d p is  oponenta práce
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