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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Progresivní technologie povrchových úprav slitin Al 
Jméno autora: Bc. Jan Švorc 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie Ú12133 
Oponent práce: Ing. Vratislav Hlaváček, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: SVÚM a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

Zadání diplomové práce je mimořádně náročné s ohledem na plasmovou elektrolytickou oxidaci. 
Diplomant provedl dosti podrobnou patentovou rešerši a porovnal patentované technologie.  
 
 

 

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

Diplomová práce zcela splnila očekávané požadavky a cíle. Posluchač projevil aktivní přístup a dovedl se vypořádat  
s problémy vzniklými v průběhu jejího řešení.  

 
 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
 

Diplomant zvolil správný postup řešení.  
Provedl rozbor sledované problematiky, zabýval se teorií a porovnáním technologií anodické oxidace hliníkových slitin.  
Vyhodnotil výsledky svých experimentů. Na závěr provedl technicko-ekonomické zhodnocení těchto technologií.  

 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
 

Diplomová práce je zpracována na vysoké odborné úrovni. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout tu část práce, kde je podrobně 
zpracována plasmová elektrolytická oxidace s využitím cizojazyčné odborné literatury a zahraničních patentů.  
Provedené experimenty jsou rozsáhlé a kvalitně provedené.   
  
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 

Diplomová práce je uspořádána do dvou hlavních částí - teoretické a experimentální. Po formální stránce je práce v pořádku 
včetně její úpravy. Avšak v seznamu použitých zkratek jsou nečekaně uvedeny fyzikální veličiny včetně jejich jednotek. Ty by 
měly mít svůj seznam. V seznamu zkratek chybí např. AO (anodická oxidace). 
V obsahu diplomové práce by měly být uvedeny všechny přílohy, seznamy a použitá literatura. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě 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 etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
 
Diplomant se snažil využít pro svoji práci poznatky z odborné literatury včetně cizojazyčné. Citace v textu jsou prováděny 
důsledně, vhodnější by bylo abecední uspořádání autorů v seznamu použité literatury 

 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 
Výsledky diplomové práce jsou využitelné v praxi. Diplomant aktivně přistoupil k jejímu vypracování. Jedná se o náročnou a 
rozsáhlou práci. Projevil v ní velkou experimentální zručnost. 
Nevyhnul se však používání některých nevhodných odborných termínů, jako např. „teflon“ na str. 15 místo  
polytetrafluorethylen (PTFE). 
 

 
 

 

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. 
 

Celkové hodnocení diplomové práce bylo ovlivněno náročností zadání a velmi aktivním přístupem diplomanta k jejímu řešení. 
Při obhajobě práce by měl před komisí zodpovědět následující dotazy:  

1) Výpočet základních parametrů pro tvrdou anodickou oxidaci 

2) Použití PTFE v anodické oxidaci hliníkových slitin 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
Datum:  5.9.2018 

  
Podpis:      

 
 
 
 


