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1. Dosažené výsledky
Experimentální práce se zabývají vlivem zaprášení povrchu ocelového a hliníkového substrátu na
korozní odolnost tenkého povlaku dvou typů nátěrových hmot vhodných pro prostředí s nejvyšší
korozní agresivitou. Výsledky uvedené v práci dokumentují vliv zaprášení atmosférickým prachem a
popisovou křídou zejména na adhezi povlaků, které byly vystaveny polním zkouškám korozního
namáhání dle uvedených korozních map v oblasti Severomoravského kraje. Výsledky potvrdily
předpokládané závěry a mají přínos pro praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce řeší aktuální problém vlivu zaprášení povrchu ocelového a hliníkového substrátu na
korozní odolnost organických povlaků - nátěrových systémů určených pro práci v agresivním
prostředí C5. Jedná se o aktuální téma s využitím v praxi. Práce po stránce odborné a zejména
experimentální je časově náročná, neboť se jednalo o polní zkoušky.

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

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce zpracovaná přehledně. Výsledky měření jsou zpracovány do tabulek a
grafů včetně fotodokumentace. Postrádám v metodice experimentálních prací popis prachu, který byl
aplikován na povrch vzorků a hodnocení zaprášenosti povrchu vzorků. V textu se vyskytují
gramatické chyby, zejména u neživotného rodu, kdy je psáno měkké i oproti tvrdému y.

5. Dotazy na studenta
1. Str. 52 - Vysvětlete pojem slitina oceli S355MC.

2. Byl hodnocen stupeň zaprášenosti povrchu vzorků laboratorně?

3. Čím byl povrch zaprášen a proč nejsou uvedeny výsledky urychlených
   korozních zkoušek v korozní komoře?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce splnila cíle zadání. Práci doporučuji k obhajobě.
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