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l(omaxit

1. Problematika práce (vymezeni okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi" posouzeni náročnosti zadáni práce po stránce odborné i časové):

Úkolem diplomové prácc bylo prostudovat využití povlaku Komaxit v praxi, tvorba a
jeho vlastnostio vliv povrchu substrátu na vlastnosti a adhezi povlaku Komaxit,
navrhnout metodiku experimentáIních prací, provést experimentální práce a jejich
vyhodnocení.

2. Posouzerrí dosažených rrýsledků(výpočty, projekčni nebo programové řešeni,
experimentálni práce" dilči závéry, přínos práce a možnosti jejiho praktického r,yužiti):

Předložená diplomová práce má teoreticko - výzkumný charakter. Student se ve své
práci zabýval studiem vlivu povrchu substrátu na vlastnosti Komaxitu.

Řešení tóto problematilry je důtežité pro další výzkunn použití tohoto povlaku.
Komaxit zaručujc vy§oc€ kvalitní povrchovou úpravu, která je velmi odolná vůči
otěru, korozi a zvótrání.

3. PŮvodnost práce {proporce rozsahu jednotlirry:ch částí dle jejich důležitosti a ťcrma
zpracováni, jaká čast práce je převzata a do jaké rniry lze práci poktádat za dilo studenta}:

V práci, která je rozdělena do desiti kapitol jsou v teoretickó části prostudavány
povrchovými předúpravami, vlastností a aplikací práškových barevo adhezi povlaků a
korozi pod povlaktm.

Y praktické čásri diplomovó práce jsou popsány tyto experimentální zkoušky:
tlouŠtoka Komaxituo zkoušky pfilnavosti (mřížková zkouška, křížový řez a odtrhová
zkouška), korozní zkouška solnou mlhou a degradace nátěru.

§tudent využil ke zhodnccení současného stav* řešenébo probtému v diplom*vé práci
dasfupné publikace. §tudent samostatně navrhl metodiku experimentálních prací a
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provedl experimen§. Experimentální práce byly provedeny dle platných předpisů a
norem.

Formální náležitosti práce {zda by|y dodřeny zásady obsažené v dokumentu
FS_§ME_05_003 ,,Zárady pr{} lwr§cCIváni diplomové {bakaíúřská) práce",dálechyby a
opomenuti, jejich závažnost, přehlednost a vnějši úprava, graťrcké přilohy, jak práce
odpovidá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

Autor přeďložit práci, která po f,onrrální stránee splňuje požadavky na diplcmové
práce kladené, ale práce je psána s př*klepy, dopcručila bych také v některých
případech používat přesnou technickou terminologii.

-tab. 8.1. nejsou uvedeny jednotky veličin

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

Uvedote jak§* způsobem je možné opravit poškozený povlak Komaxit.

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

Autor splnil zaúáním stanovený cíl diplomové práce. Výstedlry této diplomovó práce
budou přínosem pro další experimentální práce v téta oblasti.

Celkové hodnoeení práce:

Předloženou diplomovou práei doporučujik obhajobě a navrhuji hodrccení
velmi dobře.
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