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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  VLIV JEDNOTLIVÝCH PARAMETRŮ NA KOROZI KOVŮ 
Jméno autora: Michal Driml 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie Ú12133 
Oponent práce: Ing. Jaroslava Benešová 
Pracoviště oponenta práce: Klepněte sem a zadejte text. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce klade vyšší nároky na studium problematiky koroze kovů zejména legovaných a nízkolegovaných 
ocelí exponovaných v atmosférických podmínkách. 

 

 

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. 

V zadání bakalářské práce uvedené zásady pro vypracování, zahrnující vliv klimatických faktorů na korozi kovů zejména na 
nízkolegovanou ocel (CORTEN B) a experimentální část zahrnující zkoušky zkušebních vzorků z patinující oceli při různých 
teplotách a relativní vlhkosti vzduchu, byly při zpracování většinou respektovány a splněny.  
 

 

 

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

Pro hodnocení korozní odolnosti vzorků z nízkolegované oceli byly studentem vhodně zvoleny zkušební postupy pro 
expozici vzorků v  prostředích s různou teplotou a relativní vlhkostí vzduchu.  
Četné obrázky, graf a zpracované tabulky obohacují práci a přispívají ke srozumitelnosti z nich vyplývajících závěrů. 
Postup je možno hodnotit za přiměřený náročnosti práce.  
 
 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V úvodní části je v dostatečném rozsahu zpracována teoretická část, týkající se atmosférické koroze, stupně korozní 
agresivity prostředí a s tím související stanovení vlhkosti vzduchu a rosného bodu, včetně předběžných úprav kovového 
povrchu.  
V experimentální části se student správně zabývá sledováním korozního poškození zkušebních vzorků z nízkolegované oceli 
při jejich vystavení účinku různé relativní vlhkosti vzduchu a teploty v různých prostředích (půda, chladnička, sklep) a 
porovnáním s expozicí vzorků v kondenzační komoře vlhkostní s parametry (99% RH a teplota 39°C). 
Získané výsledky jsou detailně zpracovány do tabulek a fotograficky dokumentovány.  
Výsledky experimentu potvrzují skutečnost, že zásadní vliv na vznik korozního napadení mají jak parametry prostředí, tak i 
stav povrchu kovu včetně předběžných povrchových úprav. 
Odbornou úroveň práce je možno kladně hodnotit, jak z hlediska využití teoretických znalostí, tak i z hlediska využití 
experimentálních výsledků. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Zpracování práce, členění jednotlivých kapitol považuji za vyvážené. Práce je zdařilá, jak po stránce jazykové, tak i 
fotografické dokumentace, získaných výsledků a obrázků k dané problematice. 
Rozsah práce je dostatečný odpovídající zadání. 
 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
 
Bakalářská práce obsahuje 58 stran textu, 24 odkazů na použitou literaturu, 48 obrázků, 14 tabulek a 1 graf. 
Připomínka: 
Norma ČSN ISO 9223 byla v r. 2016 revidována a přijata jako evropská norma ČSN EN ISO 9223.  

 
 

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. 
 
Bakalářskou práci považuji za dobře zpracovanou a domnívám se, že ji lze  použít jako studijní materiál pro studenty 
zabývající se touto problematikou. 
 
 

 
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. 
 
Oceňuji aktivitu studenta při získávání poznatků z literatury stejně tak i jeho přístupu k experimentální práci. 
Případná otázka pro studenta při obhajobě: 

Vyjmenujte tři nejvýznamnější činitele prostředí, které působí na atmosférickou korozi. 

 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm:  B - velmi dobře. 
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