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prosíme vás o stručné a vÝstřné odpovědi na následuiící otázkv:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenémuzadánív plném rozsahu?

Předkládaná diplomová práce odpovídá zaďéní v plném rozsahu, v některých částech ho
přesahuje.

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

Diplomová práceje rozdělena na část úvodní, teoretickou, praktickou, výsledky a diskuze
a závér. Rozsah jednotlivých kapitol je vyvážený, kapitoly jsou logicky strukturované,
navzájem na sebe navazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Předkládaná diplomová práce se zabývá frikčními materiály, jejich opotřebením při testu
na brzdovém dynamometru a analýzou vzniklých frikčních vrstev. Je zde porovnáno
opotřebení použitých frikčních materiálů v závislosti na jejich ceně. Hlavním úkolem
předkládané práce bylo posoudit vhodnost použiti optické emisní spektrometrie
s doutnavým výbojem (GDOES) k charakterizaci frikční vrstvy vznikajici na povrchu
frikčních materiálů během frikčního testu. Pomocí profilové analýzy byly také odhadnuty
tloušťky frikčních vrstev. Pro vybrané brzdové kotouče byly týo výsledky porovnány
s výsledky získanými metodou skenovací elektronové mikroskopie s rentgenovou
mikroanalýzou (SEM-EDX). GDOES je zde hodnocena jako perspektivní metoda pro
analý zu frikční ch vrstev,

Jako vedoucí práce musím ocenit velkou samostatnost studenta při zpracování diplomové
práce. Všechna měření prováděl sám, nebo se jich alespoň účastnil (SEM). Byl pečlivý a
iniciativní.



4.

3.

Jiné poznatky, kritické připomínky:

K diplomové práci nemám kritické připomínky.

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

Diplomová práce přináší nové poznatky v oblasti profilové GDOES analýzy frikčních
vrstev.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

V práci je využito 59 studijních pramenů. Jsou vhodně zvoleny a zhtuba třetina jich je
v anglickém jazyce"

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

Z formálního hlediska j e diplomo v á práce na výborné urovni.

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

Při řešení diplomové práce pan Dobiáš navazuje na svou bakalářskou práci, jejíž wýsledky
již byly pub l ikovan é na mezináro dní konferenci.

Výsledky DP jsou rovněž vhodné pro publikování.

9. Práci hodnotím:

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

vÝnonNĚ

V Ostravě 11. 5. 2015 Ing. Jiřina Vontorová,

Poznámka:

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštnípŤíIoze.


