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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnos zadání závěrečné práce.
Zadání práce je náročné pro nezbytnost využi velmi různorodých technických i technologických znalos z hraničních oborů
techniky.

Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce opro zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadání bylo beze zbytku splněno.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Jak příprava vzorků, tak jejich testování bylo zvoleno dobře. Pro případné pokračování prací bych doporučil exponovat vzorky
s vytvrzenými nátěry ve zrychlené korozní zkoušce, (čistá kondenzační komora) a pak znovu testovat přilnavost. Získá se m
lepší rozlišení kvality přilnavos vlivem různých předúprav povrchu.

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Posuďte úroveň odbornos závěrečné práce, využi znalos získaných studiem a z odborné literatury, využi podkladů a dat
získaných z praxe.
Autorka dobře skloubila velmi různorodé poznatky získané studiem podkladů nezbytných pro pochopení problema ky
žárového zinkování, přípravy povrchu před nanášením nátěrových hmot, metodik měření přilnavos a jejich vyhodnocování.
To přispělo k velmi dobré odborné úrovni práce.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

C - dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typograﬁckou a jazykovou stránku.
Celkově je práce logicky, správně a přehledně členěna. Úvodní část je v některých částech zbytečně popisná i přílohy s
popisem použitých přípravků jsou zbytečně dlouhé.
Jazykové úrovni měla autorka věnovat větší pozornost. Autorka často používá odbornou hantýrku a nepřesné nebo chybné
technické vyjadřování, (např. „pískování“, „elektronická vodivost“ na místo elektrická vodivost, „hliníky“ na místo sli ny
hliníku, „nerez oceli“ správně korozivzdorné oceli…). Neopravené jsou překlepy, na které by měl upozornit i textový editor,
(např. „povrcuh“, „zapřičinie“, „úpravv“,…). Našel jsem i 4 chyby podmětu s přísudkem (např. „byli získány vzorky“, „Tyto
vzorky byli“,…). Všechny připomínky a chyby jsou v práci zvýrazněny žlutě a opatřeny vysvětlující poznámkou.

1/2

POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

Vyjádřete se k ak vitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační e ky a zda jsou bibliograﬁcké citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.
Autorka shromáždila a využila všechny podstatné a dostupné zdroje informací. Oceňuji zejména, že téma práce je poměrně
nové a poslední poznatky z oboru se získávají ob žně. Podle mého názoru autorka dostatečně odlišila v práci převzaté
podklady a uvedla jejich citaci. Některé bibliograﬁcké citace v seznamu literatury nejsou přesně podle normy.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teore ckých výsledků, nebo k úrovni a
funkčnos technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnos apod.
Výsledky mají význam pro praxi v lakovnách a stály by za publikaci, zejména pokud budou doplněny o zkoušky přilnavos
povlaků po zrychlené korozní zkoušce. Doporučil bych pokračovat v daném tématu i dalším posluchačům.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
V práci oceňuji značné množství provedených experimentů a pečlivost při jejich hodnocení.
Předloženou závěrečnou práci hodno m klasiﬁkačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 01.09.18

Podpis:
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