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1. Dosažené výsledky
Experimentální práce byly prováděny na třech dodaných smaltovaných tabulích se sklokeramickým
povlakem - smaltem pro kontakt s biologickým prostředím - atmosférou. Vrstva smaltu u dvou tabulí
byla aplikována šablonováním, u jedné tabule sítotiskem. Výsledky ukazují na vliv technologie
aplikace sklokeramického povlaku, což se nejvíce projevuje v korozní odolnosti hran tabulí a adhezi
sklovitého smaltu k ocelovému substrátu, což je přínosem pro praxi.

2. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem studia změn vlastností sklokeramického povlaku v
kontaktu s biologickým prostředím, konkrétně s atmosférou. Zejména se jedná o aplikaci sklovitého
smaltového povlaku na uliční cedule, kde vlivem atmosférických podmínek a agresivity prostředí
dochází ke koroznímu napadení zejména hran cedulí a zhoršení přilnavosti povlaku k základnímu
ocelovému substrátu. Jedná se o aktuální téma, kde se vyžaduje korozní stabilita povlaku s
minimálním vlivem barevného znehodnocení venkovních zděných omítek budov. Zadání práce je po
stránce odborné a experimentální časově náročné.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student přistupoval k řešení práce zodpovědně, pracoval samostatně a využíval plně konzultací k
danému tématu.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce zpracovaná přehledně. Výsledky měření jsou řádně zpracovány do
tabulek a grafů včetně fotodokumentace. V textu se vyskytují drobné gramatické chyby např. str. 11
první věta prvního odstavce.

5. Dotazy na studenta
1. Str. 12 - vysvětlete větu " Při procesu úpravy frit na smaltovně se do zakalených smaltů nepřidávají
kalící nebo barvící přísady".

2. Str. 68 - vysvětlete pojem fyziologický roztok a kde se používá.
6. Celkové zhodnocení práce

Bakalářská práce splnila cíle zadání. Práci doporučuji k obhajobě.
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Ostrava, 31.05.2017 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.


