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1. Dosažené výsledky
Experimentální práce prováděné s nanoinhibitorními laky s různou viskozitou potvrdily vliv viskozity
na přilnavost a korozní odolnost těchto laků. Pokud budou tyto laky použity v praxi, je nutné tuto
skutečnost zohlednit.

2. Problematika práce
Diplomová práce řeší aktuální problematiku možnosti použití tenkých laků na bázi nanoinhibitorů pro
krátkodobou protikorozní ochranu ocelových materiálů. Zatím se jedná o vývojové stadium těchto
nanolaků a jejich laboratorní ověřování. Práce je po stránce odborné i časové velmi náročná.

3. Přístup studenta k řešení práce
Studentka přistupovala k řešení práce zodpovědně, pracovala samostatně a využívala konzultací.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce na první pohled v pořádku. Po hlubším prostudování obsahuje  drobné
gramatické chyby, ale také i závažné technické nedostatky.

5. Dotazy na studenta
- Proč v seznamu značek a symbolů chybí popis vzorce č. 6 na straně 51?
- Str. 11 - proč není uveden obrázek vrstev, který je uveden v textu?
- Str. 11 - Proč není uveden popis textu velkými písmeny vztahující se k obrázku č.1 ?
- Str. 17 - proč není uvedeno u organických rozpouštědel, že se omezuje jejich použití?
- Str. 21 - lépe je uvést oxid než kysličník. Proč uvádíte jako konečnou časovou hodnotu korozní
zkoušky 240 hodin, když norma ČSN EN ISO 9227 uvádí 720 hodin pro agresivní prostředí C5?
- Str. 60 tab. 23 - Nevhodný popis tabulky. Jedná se o přibližný přepočet simulované doby v korozní
komoře na skutečnou protikorozní odolnost v měsících na základě mnohaletých zkoušek.
- Str. 63 a 64 závěru práce uvádí chaotické údaje. Jako kinematická viskozita laku jsou uvedeny dvě
hodnoty: jak rychlost výtoku z pohárku tak výpočet dle vzorce 6. Tímto je výsledek práce
nepřehledný a není vhodně formulován poslední odstavec závěru na str. 64.

6. Celkové zhodnocení práce
Práce je náročná, obsahuje určité nedostatky, které předpokládám budou diplomantkou při obhajobě
řádně zodpovězeny. Doporučuji práci k obhajobě.
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