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Název tématu:
Studium vlivu zaprášení povrehu substrátu na kgr*z*í

odolnost tenkého povlaku

1. Pr*bl*nratika práee {r,rymezenl ckruhu probtémů řešených v práci" .}ejicb aktuáinost a
návaztost *aptaxt, posauzeni náročnosti zadáaipráce pa stránce odborné i časovéi:

Úkote* diplomové práce bylo prostudovat vlastnosti prachových částic otrsažených
zxjméaa v atmosféře, vliv praehcv;íeh částic rra koroz*í praees v systórnn t<ovový
s*bstrát - tentqý pavlat" Navrhngut metediku experimentálníeh prací, pr*vést
experirnentální práce a zpraeovat tecbnickou zpráv*.

2. Postuzení dosažených výsledků(výpočty, projekční nebo progíamové řešení,
experimentálni prát*, dilči závéry, přin*s práce a mcžnosti jejiha praktického ryvžtti}.
PředloŽená diplorn*vá práee má výzkumný charakter" §tudent se ve své práei zabýwal
vlivem prachových částic na korozní odolnost tenkého p*vlaku.

ŘeŠení této problematiky je důtežité pro další výzkum využití a aplikaci ten\ých
povlakŮ, {xperimentálai práee fuyly prov*deny dle platný*h předpisů á norťřn-

3. PŮvodnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma
zptacaváti, iaká část práce j e pŤelzata a da jaké miry Lze práci pcklá dat za dílo studeata).

Y práeio která je rozdělen* do šesti kapitol jscu v tearetické části detailnč
pra*tudovárry tyto *tllasti: karozní prcstředí, vlastncsti prachcvýeh částicu vliv
prachových Částic na korozní proces mezi kovovým substrátem a tenkým povlakem.

V praktické části tliplomové práce js*rr popsány a vyhodn*ceny tyto cxperimentální
zkouŠ§: dr*nost povrehu lzorků, aplikace fiátěťů, tloušt'ka sughéhg i makrého
nátěrovéh* fiIrnu, zk*ušky přilnavosti {mřížková zkouška, křížov.ý ř*z a *dtrhová
zkouška).



Student vyuŽil ke zhodnocení současného stavu řešeného problému v diplomové práei
dostupné pub|ikace. Studsnt sarnostatrš navrhl §etgdiku experimentátních prací a
provedl experimen§.

4" Formální náležitosti práce (zda byly dodtženy zásady obsažené v dokumentu
FS_SME_ú5_003 ,,Zássdy prz 1rJpťacrm,áttí diplolnss,é {bskatářské} práce",dálechyby a
cporn*nutÍ" j*jich závaŽn*st. přelrlednast a l,nějši tsprava, grafické přilchy, jaL< ptáre
odpavidá norunárn" popř. provoznitn a bezpečrrastním předpisům):

Autor předloŽil prácio která po formální stránce sptňuje požadavky na diplomové
práce kladené s ojedinělými přcklepy:

-str,27, nečistoty ve yzduthu, chemickó vzurxt, dtlní indcxy

- popisy tabulek se uvádějí nad tabulkami

- stt" 47, thybí či*řa tabrrlky

- str" 52o brrrsný papír g zrnitosti {iednttka plochy, h*rní indexi
_ str. 64o kapitola 4.4.1 druhý odstavec, chybí číslo obrázku

- str" 67, poslcdxí věta, špatnó čísl* tabx|k3

- str. 87, odtrhová síla 3,5 MPa

5" Dúazy na studenta (konkrétni dotazy, které by měl student odpovědět u obhajaby práce,
n*zbytay b*d p*sudku):

Uveďte proč jste v diplornevé práei použit zapráše*í povrchu křídou.
6. Celkové zhodnocení práce {zďa svědči o dostatečných odborných znalostech a

schopnostecb studenta, zda práci doporučuje k obhajobě}.

Áutar splnil za§áním st*novený eil diplomové práec. Výsted§ tétc diplomové práce
truda* přínosem pro další experimentální práce v tétg oblasti.

Celkgvé hodnocení práce;

PředlcŽencu diplcnrcvou práci tlcparučujik abhaj*bě a navrhuji hodrrocení
velmi dobře.
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