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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Náhrada dekorativního chromování technologií chromepaint 
Jméno autora: Jan Lancinger 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie Ú12133 
Oponent práce: Ing. Marek Schiller 
Pracoviště oponenta práce: Building Plast spol. s r. o. – Barvy SOKRATES 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání patří rozsahem k náročnějším tématům, které zahrnuje podrobné nastudování dvou naprosto odlišných technologíí 
z nichž jedna je ve stádiu dynamického rozvoje. 
 
 
 

 

 

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. 

Zadání bakalářské práce je dle mého názoru splněno bez výhrad. Téma je v teoretické části dostatečně popsáno po stránce 
odborné a čitatel je seznámen s oběma technologiemi nanášení dekorativního vysoce lesklého povlaku. V práci jsou rovněž 
popsány základní metody hodnocení povlaků a v experimentální části je prokázáno praktické použití těchto metod. 
 
 

 

 

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

Zvolený postup řešení v experimentální části vidím jako velice vhodný a pro rozsah bakalářské práce odpovídající.  
 
 
 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je dle mého názoru odpovídající rozsahu bakalářské práce. Student, zde doložil, že umí využít znalosti 
získané studiem a prokázal, že umí pracovat s informacemi z odborné literatury. Student v práci prokázal, že umí provést 
zkoušky připravených povlaků, zpracovat výsledky těchto měření, které vyhodnotil v závěru práce. 
 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Jazykově a graficky se práce jeví vyváženě. Text je vhodně doplněn obrázky, aby měl čitatel i obrazovou představu o 
diskutovaném tématu. Výsledky hodnocení povlaků v experimentální části jsou přehledně shrnuty do tabulek a grafů. Dle 
mého názoru student v bakalářské práci prokázal schopnost jednotlivá témata srozumitelně a stručně popsat. 
 
 
 

 

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. 
K vytvoření bakalářské práce bylo využito široké spektrum zdrojů odborných pramenů, které pokrývají celý rozsah v práci 
diskutovaných témat. Citace jednotlivých literárních zdrojů jsou uváděny v souladu s pravidly pro citace. 
 
 

 
 

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. 
Souhlasím se závěry studenta. Rovněž jsem se zabýval použitím povlaku získaného technologií Chromepaint. Technologie 
Chromepaint nedosahuje vlastností povlaku galvanického chromování, je to pouze dekorativní povlak vhodný do interiéru. 
Jeho další nevýhodou je velmi vysoká cena. Student v bakalářské práci vybral vhodné metody hodnocení povlaků, provedl 
zkoušky, vyhodnotil výsledky, které shrnul do závěru. 
 
 
 
 

 
 
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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Otázky: Myslíte si, že údaj 0,9 l/hod vpuštěné mlhy je správný? Hodnota je uvedena u popisu zkoušky v solné mlze 
a je míněna jako parametr charakterizující zkoušku v solné mlze dle ČSN EN ISO 9227. Jaká je správná 
charakteristika parametru množství solné mlhy v komoře, jak se měří? 
 
  
 
                   
 
Datum: 19.8.2019     Podpis: Ing. Marek Schiller 
 
          


