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

Zvolené téma bakalářské práce je velmi aktuální z pohledu povrchové úpravy
ocelového substrátu před aplikací ochranných povlaků. V praxi se používají oceli
různých jakostí a typů. Liší se od sebe technologií zpracování a od této technologie se
odvíjí i výsledná jakost povrchu a jeho vhodnost pro stávající typ ochranného
povlaku. Čím nižší budou nároky na předúpravu povrchu před aplikací ochranných
povlaků, tím bude pro praxi protikorozní ochrana ocelových konstrukcí méně
náročnější z hlediska pracnosti, času a také z hlediska ekonomického. Výsledky
tohoto experimentu by mohly být velkým přínosem pro praxi, kde čistota a kvalita
povrchové úpravy rozhoduje o finalních vlastnostech nátěrového systému.
Doporučuji v tomto výzkumu nadále pokračovat.

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

Získané výsledky bakalářské práce poukazují na důležitost předúpravy pokladového
materiálu. Experimentální část je rozdělena do pěti sekcí. Experiment se věnuje
především kontrole povrchu vzorků před aplikací nátěrového systému, aplikaci
povlaku a následnému zkoušení, Dvě skupiny vzorků byly předehřáty a zaprášeny,
ostatní zůstaly nezaprášeny. Vzorky byly podrobeny zkouškám přilnavosti (zkouška
křížovým řezem), zkoušce v solné korozní komoře, po té byly vzorky vyhodnoceny.
Toto srovnání přineslo velice zajímavé závěry. Výsledky této bakalářské práce jsou
budoucím přínosem pro praxi, proto doporučuji v daném výzkumu nadále
pokračovat.
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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):

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, část teoretická a část experimentální.

Teoretická část popisuje povrch ocelového substrátu, jeho vlastnosti a metodiku
úpravy před aplikací ochranných povlaků. Dále se autorka zmiňuje o ochranných
povlacích tvořených nátěrovými hmotami jejich rozdělením, aplikací a vhodnosti
použití. Postrádám více informací o následné kontrole jakosti povlaku a hlubší
prostudování korozní problematiky. Text byl Veronikou Kreuzigerovou zpracován
na základě prostudování odborné literatury.

Experimentální část je zaměřena na přípravu vzorků a následnou aplikaci nátěrové
hmoty. Jejich srovnání z hlediska aplikace, adheze a korozní odolnosti. Výsledky
zkoušek byly zpracovány do tabulek a grafů. Tato část je doplněna fotodokumentací.
Jednotlivé výsledky a komentáře k výsledkům lze pokládat za dílo Veroniky
Kreuzigerové.

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu
FS_SME_05_003 "Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce", dále chyby a
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

Teoretická část je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly jsou za sebou řazeny
s logickou návazností. Ovšem některá větná spojení jsou trošku vytržená z kontextu,
což by mohlo zkreslit prostudovanou problematiku a negativně ovlivnit její výklad.
Drobné stylistické a gramatické nedostatky nepovažuji za závažné. Chybí mi hlubší
prostudování problematiky kontroly jakosti povlaku a koroze.

Metodika experimentálních prací byla zvolena vhodně.

Při popisování obrázku se vystkytují dva styly písma, př. obr 7 - není kurzívou.

Podkapitola 7.1.2. Měření povrchového napětí - umístění před kapitolou odmaštění?
Nebyla kontrola povrchového napětí prováděna také po odmaštění?

Dále zde chybí stručný popis použité nátěrové hmoty a podmínky při její aplikaci.

Pozor u obr. 15 a 16 - není přesně značené, které obrázky jsou zvětšeny 20x, 50x,
působí to nepřehledně.

Obrázky u tab. 9, 10, 11 - postrádám popis, co k čemu patří atd.

Kapitola 7.6. Korozní zkouška - postrádám bližší specifikaci podmínek, za kterých
byla zkoška provedena.

Jednotlivé kapitoly jsou za sebou řazeny s logickou návazností, obrázky, grafy i
tabulky jsou až na pár nedostatků přehledně značeny a zpracovány.

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

V práci zmiňujete měření drsnosti povrchu dotykovým profilometrem. Jakými
dalšími metodami lze charakter povrchu hodnotit?

U měření drsnosti jste zvolila parametry měření Ra a Rz. Z jakého důvodu jste
stanovila právě tyto parametry a v čem jsou pro Vás rozhodující?
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Měření povrchového napětí pomoci ARCOTESTU bylo prováděno před operací
odmašťování? Z jakého důvodu a proč tato kontrola nebyla provedena po
odmaštění?

V závěru uvádíte, že pokud by byla nanesena větší vrstva prachu nebo větší tloušt'ka
nátěru, byly by ochranné vlastnosti dobré. Co si pod pojmem větší tloušt'ka a dobré
vlastnosti představujete?

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

Práce byla provedena svědomitě, dle nejlepšího přesvědčení autorky, odborná znalost
prostudované problematiky je na úrovni studenta 3. ročníku bakalářského studia, a
proto předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

velmi dobře.

Celkové hodnocení práce:

V Ostravě dne 1.6.2017
.............................. ~ H....... . . .

podpis oponenta práce

3


