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l. Problematika próce
Bakalářská práce Marcely Kordekové je zaměŤena na ochranné povlaky niklu a především na
moŽnosti měření tloušt'ky Ni vrstvy. V teoretické části práce je proveden stručný přehled
galvanického a chemického niklování, a také rozbor dvou metod pro určení tloušťky vytvóřeného
Povlaku. Jedná se o metodu optické emisní spektrometrie a metodu optickó mikroskopie.

2. Dosažené uýsledky
V rámci praktické části bakalářské práce bylo provedeno měření tloušt'ky chemicky vyloučeného
niklu metodou optické mikroskopie, která byla zvolena za referenční. Následně byla pro měření Ni
vrstvy pouŽita metoda optické emisní spektrometrie GDOES. Výsledky měření obou metod byly
srovnány pomocí regresní funkce. Cíl bakalářské práce, tedy ověřit možnost stanovit tloušťku
niklové vrstvy pomocí GDOES, byl splněn. Regresní funkce však byla vypočtena pouze ze dvou
bodŮ. Pro spolehlivou interpretaci v}sledků by bylo potřeba provést srovnávací měření na více
vzorcích,jak studentka správně uvádí.

3. Původnost práce
Práce obsahuje vlastní experimentální postup. Práci lze považovat za původní, i kďyž v některych
Částech textu jsem postrádal odkaz na použitou literaturu. Dosažené výsledky prácejsou využitelné
pro další experimentální činnost.

4. Formúlní ndležitosti prdce
Po formální stránce je práce na vysoké urovni. Je přehlednáamálogické členění. Zpracováni
diplomové práce je pečlivé, v práci se vyskytuje menší množství formálních chyb.

5. Dotazy a připomínky:
Str. 14a15,Urovnic Iaž5 chybí odkazy naliterární zdroj.
Str.27, odst. 1: cituji: ,,Povrchová vrstva je obohacena fosforem, který se v základním ocelovém
podkladovém materiálu vůbec nevyskytuje." Kolik bylo naměřeno fosforu v základnimmateriálu?

6. Celkové zhodnocení prúce:
Zadáni bakalářské práce bylo splněno. Práce je stručná, avšak přehledná a přináší původní výsledky
s vyuŽitím moderních analytických metod. Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci. I přes
určité výhrady práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm velmi dobře.
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