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prosíme vás o stručné a vÝstřnó odpovědi na následuiící otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenémuzadánív plném rozsahu?

Ano, DP odpovídá v plném rozsahu zaďétní, v některých částech ho přesahuje.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Diplomová práce je přehledně rozdělena na část teoretickou a praktickou. Jednotlivé
kapitoly jsou logicky strukturované, navzé1em na sebe navazuj| Rozsah kapitol je
dostatečný.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Předkládaná diplomová práce se zabývá jednou znejdtůežitějších povrchových úprav
nízkolegovaných ocelí - galvanickým pokovením - poziŇováním. V teoretické části
student dobře vysvětlil principy a postupy galvanického zinkováni a také metody měření
tlouštěk povlaku.

V praktické části je popsán materiáI, který si pan Beneš sám připravil v komerční
galvanovně. Vzhledem k tomu, že byl materiál ošetřen závěrečnou úpravou
(chromátováním) nebylo možno pro stanovení tloušťky Zn vrstvy poltžit tradiční zdroj
GDOES. Při měření musel býtvyužit radiofrekvenční zdroj, ktery ale nedává tak přesné
výsledky. Proto byly výsledky optické emisní spektrometrie korigovány pomocí výsledků
optické mikroskopie.

V provozní galvanovně je využivána pro stanovení tlouštky Zn vrstvy magneticko-
indukční metoda, jejíž výsledky jsou brány jako orientační. Také správnost této metody
byla ověřena pomocí optické mikroskopie a opět byly její výsledky korigovány
přepoěítávacím koefi cientem.



4.

Při zpracování své diplomové práce pracoval diplomant iniciativně a samostatně.
V provozní galvanovně si připravil velké množství vzorků za různých podmínek, které
poté analyzoval. Pozitivně hodnotím také využití statistických metod při vyhodnocení
značného množství získaných dat.

Jiné poznatky, kritické připomínky:

K diplomové práci nemám kritické připomínky.

Otázka k obhajobě:

Uveďte důvod závěreěné úpravy povrchové vrstvy (chromátování), její typy a chemické
složení \ázní.

Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Diplomová práce přináší nové poznatky v oblasti profilové RF-GDOES analýzy zinkových
vrstev a posuzuje správnost této metody ataké metody magneticko-indukční.

6. Jakáje charakteristika výběru avyužití studijních pramenů?

V práci je využito 47 studijních pramenů, což odpovídá rozsahu práce. Přibližně třetina
jich je v anglickém jazyce.

7. Hodnocení formální stránky Qazyková stránka, formální zpracování):

K formálnímu zpracování diplomové práce nemám žádné připomínky; vše je správně
citováno, obrázky jsou dobře čitelné, text je bez chyb a překlepů.

8. Jaký je způsob lyužití práce (publikace, praktické využití)?

Část vysledků diplomové práce již bylo publikovráno na konferenci Zajištění kvatity
analyticlqlch výsledku 2015 ataké byl již výborem konference přijat článek na mezinárodní
konferenci METAL 20]5, indexované ve Web Of Science.

9. Práci hodnotím:

zde uveďte hodnocení diplomové práce (rnýborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

v,ÍnonNĚ

V Ostravě 11. 5. 2015

Poznámka:

5.

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní pŤiloze.


