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3.

prosíme vás o stručné a vÝstžné odpovědi na následuiící otázkv:

l,. Odpovídá bakalářská práce uvedenémazad,ánív plném rozsahu?

Ano, bakalářská práce odpovídá v plném rozsahu zadání.

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

Bakalářská práceje rozdělena na ěást úvodní, teoretickou, praktickou, výsledky, diskuze a
závěr. Kapitoly jsou logicky strukturované anavzátlem na sebe navazqí.

Základní zhodnocení bakalářské práce:

Cílem předkládané bakalářské práce je ověření možnosti stanovení tloušt'ky niklového
povlaku pomocí optické emisní spektrometrie s doutnavým výbojem (GDOES).
V teoretické části je popsáno chemické a galvanické niklování a metody stanovení tlouštky
Ni vrstvy.

Úkolem práce bylo pouze posoudit, zďali je GDOES perspektivní metodou pro určení
tloušťky Ni vrstvy. K tomu byly vybrány 2 vzorky nízkolegované oceli, které jsou dobře
popstíny v praktické části. Tyto vzorky byly pokoveny v provozní galvanovně. Tloušťka
niklového povlaku byla stanovena na optickém mikroskopu Olympus IX70 a tato metoda
byla v BP považována(nazákladé zkušeností zliterutury) zavztažnou.

Dále byly vzorky proměřeny pomocí profilové RF-GDOES analýzy, jejíž výsledky
naznaČují vhodnost vyllžiti této metody pro stanovení tloušťky Ni vrstvy. Y závérupráce je
správně uvedeno, že výsledky této práce musí být ověřeny na více vzorcích, což bude
předmětem navazujíci diplomové práce, která se bude zabyvat také kvantitativní
profi lovou GDOES analý zou Ni povlaku.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Ocenila bych lépe vypracovanou kapitolu o GDOES, některé její části (např. porovniání
spektrometrie sdoutnavým výbojem se spektrometrií sjiskrovým výbojem), které se
bakalářské práce zcelanetýkají, bych nahradila např. profilovou GDOES analýzou.

Také bych ocenila, kdyby studentka projevila větší iniciativu při řešení své bakalářské
práce.

Otázky k obhajobě:

Jaké jsou požadavky na vzorek při profilové GDOES analýze, co je pro odběr vzorku
dtůežité?

Kdy nelze využit standardní zdroj GDOES a je nutno využít zdroj radiofrekvenční?

Jaké jsou výhody profilové GDOES analýzy oproti optické mikroskopii?

5. uveďte, zda a v kterych částech přináší bakalářská práce nové poznatky?

Bakalářská práce si kladla za cíl ověřit vhodnost využití RF-GDOES pro stanovení
tloušťky Ni vrstvy. Tato problematika je nová.

6. Jaká je charakteristika výběru avyužití studijních pramenů?

Použité studijní prameny souvisí s tématikou práce. Poěet citací je odpovídající rozsahu
práce, zhruba polovina citací je na elektronické zdroje. Vpráci by mělo bfi využito víc
cizoj azy čné l iteratury.

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

K formálnímu zpracování bakalářské práce nemám važnéjši připomínky; v textu se
vyskYuje minimum pravopisných chyb a překlepů. Jen bych pro příště doporučila méně
textu v odrážkách. Některé obrázky mohly být upraveny.

8. Jalcý je způsob využití práce (publikaceo praktické využití)?

Na výsledky předkládané ptácebuďe navázáno při řešení následné diplomové práce.

9. Práci hodnotím:

zde uvedte hodnocení bakalářské práce (v,ýborně, velmi dobře, dobře, nelyhovující)

VELMI DOBŘE

V Ostravě 14. 5,2015

Poznámka:

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvlášttli přiloze.


