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1. Problematika práce
Diplomová práce Davida Beneše je věnována problematice galvanického zinkování
a především měření tloušťky Zn vrstvy. Zinkové povlaky jsou ochranné a dekorativní
povlaky, používané v různých odvětvích výroby včetně automobilového průmyslu. V práci
jsou porovnány tři metody měření tloušťky zinkového povlaku, a to metoda optické emisní
spektrometrie, magneticko-indukční metoda a metoda optické mikroskopie.

2. Dosažené výsledky
Teoretická část práce je obsáhlá a přehledně členěná. Je v ní detailně popsán proces
galvanického zinkování včetně typů a vlastností zinkových povlaků. Velmi kvalitní je ucelený
přehled destruktivních a nedestruktivních metod používaných pro měření tloušťky povlaku,
velká pozornost je věnována optické emisní spektrometrii GDOES.

Experimentální část práce je vytvořena systematicky a přináší cenné výsledky. V rámci této
části diplomové práce byla provedena příprava vzorků se zinkovým povlakem v několika
variantách. Následně bylo provedeno měření tloušťky Zn vrstvy magneticko-indukční
metodou, metodou optické emisní spektrometrie GDOES a metodou optické mikroskopie,
která byla zvolena za referenčnÍ. Zvláštní ocenění si zaslouží použití sofistikovaných
statistických metod pro vyhodnocení dosažených výsledků, např. L-R graf pro identifikaci
odlehlých hodnot. V práci jsou definovány korekční koeficienty, s jejichž použitím lze
hodnoty naměřené magneticko-indukční a GDOES metodou považovat za správné. Přínos
práce pro praxi je tedy nesporný.

3. Původnost práce
Práce obsahuje původní řešení, diplomant využívá moderní experimentální metody. Odborná
úroveň i časová náročnost práce je vysoká. V teoretické části diplomant využívá velké
množství literárních pramenů. Dosažené výsledky práce j sou cenné a využitelné v praxi.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je práce na vysoké úrovni. Je přehledná a má logické členění. Zpracování
diplomové práce je pečlivé, v práci se vyskytuje jen minimální množství překlepů.

5. Dotazy a připomínky:
- V kapitole 2.1.7. píšete o trojmocném a šestimocném chromu. Víte, proč se v současné době
šestimocný chrom nahrazuje chromem trojmocným?
- Experiment byl proveden na vzorcích plechu. Jaký výrobek simulují zkoušené vzorky?
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6. Celkové zhodnocení práce:
Zadání diplomové práce bylo splněno. Práce je přehledná a přináší cenné výsledky s využitím
moderních experimentálních metod. Celková úroveň práce svědčí o příkladném vedení ze
strany vedoucí diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.

Celkové hodnocení: Výborně
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