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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace nátěrových hmot do štěrbin ocelových konstrukcí 
Jméno autora: Bc. Jan Bejblík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie Ú12133 
Oponent práce: Ing. František Herrmann, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: SYNPO, akciová společnost 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadání práce směřuje do oblasti hledání nejvhodnějších způsobů aplikace nátěrových hmot do štěrbin 
ocelových, zejména mostních konstrukcí. Vlastní zadání diplomové práce bych považoval za středně 
náročné. Přesto toto zadání vykazuje prvky interdisciplinarity, kombinujíce laboratorní práci s využitím 
odlišných nanášecích technik s technickou zručností diplomanta, a také s vazbou na vhodné plánování 
experimentu.  
 

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. 

Předložená práce s názvem " Aplikace nátěrových hmot do štěrbin ocelových konstrukcí se plně drží 
zásad pro vypracování diplomové práce a naplňuje jednotlivé pokyny zadání.  

V teoretické části se autor systematicky zaměřuje na analýzu a posouzení témat, které bezprostředně 
souvisejí s řešením zadání práce. V tomto ohledu teoretická část naplňuje potřeby zadání diplomové 
práce v bodě 1 a 2 v míře více než dostatečné.   

Vlastní experimentální část diplomové práce se zaměřuje na výběr vhodných technik, se kterými je 
následně prováděna aplikace nátěrových hmot do štěrbin konstrukcí. Bylo odzkoušeno a následně 
podrobeno komparaci několik způsobů aplikace vodou ředitelné nátěrové hmoty do štěrbin. Po 
ukončení experimentů byly provedeny výpočty rozhodujících parametrů, porovnání zvolených 
technologií i jejich technickoekonomické zhodnocení.  Rozborem témat, volbou experimentů i 
zpracováním splnila tato diplomová práce požadavky a cíle zadání ve všech bodech zadání.  

 

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

Zvolený postup řešení i způsoby řešení plně odpovídají bodům zadání práce. Na tomto místě bych 
ocenil zejména dobře naplánovaný design experimentální práce, jakož i zhotovení velmi vhodného 
přípravku na simulaci štěrbin na 3D tiskárně. Vlastní experimentální část diplomové práce se zaměřila 
nejprve na výběr vhodných technik, se kterými je následně prováděna aplikace nátěrových hmot do 
štěrbin konstrukcí. Bylo odzkoušeno celkem osm způsobů nanášení vodou ředitelné nátěrové hmoty do 
štěrbin s rozestupy od 5 mm do 65 mm.  

Na tomto místě bych ještě ocenil skutečnost, že diplomant využil v experimentální práci i speciální 
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technologii s nástavcem, která se nakonec ukázala jako technologicky nejvyspělejší, ale jejíž použití 
v praxi by patrně u velkých kontraktorů narazilo na její poměrně malý výkon, tedy na problémy 
ekonomického rázu. Je však nutné mít na zřeteli, že oprava starých konstrukcí musí nezbytně 
dosáhnout požadované kvality proto, aby plánovaná životnost těchto konstrukcí byla zachována, 
případně byla výrazně prodloužena.  Proto využití některých nezvyklých technik pro komparaci 
jednotlivých způsobů nanášení považuji v tomto případě za odůvodněné a za přínosné. 
 

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

Teoretická část je vypracována přehledně s přiměřenou podrobností vzhledem k zadání diplomové 
práce. V první části se věnuje autor problematice ocelových konstrukcí z pohledu povrchových úprav 
povlakovými ochrannými systémy s důrazem na charakterizaci korozního prostředí, kterému jsou 
ocelové konstrukce v provozu vystaveny, jakož i zásadám správného designu těchto konstrukcí pro 
jejich snadnější údržbu i plánované opravy nátěrových systémů. V druhé části se autor věnuje 
nátěrovým hmotám. V poslední části je pak provedeno porovnání technologií připadajících v úvahu při 
provádění opravných nátěrů na již existujících konstrukcích.  Úroveň poznatků v této části je důležitá 
pro pochopení vzájemných souvislostí mezi vlastnostmi substrátu, vlastnostmi nátěrové hmoty a 
aplikačním procesem. Rozsahem i úrovní zpracování experimentální části odpovídá diplomové práci. 

V experimentální části bylo provedeno na 80 důležitých experimentálních ověření zvolených aplikačních 
technologií. Účinnost dosahu těchto technologií do hloubky štěrbin byla posuzována měření tlouštěk 
suchého filmu na celkem 24 segmentech každé zkušební štěrbiny. Z dat o tloušťce rezultovalo také 
posouzení schopnosti jednotlivých technologií zajistit dostatečnou kryvost v místech, kam až bylo 
možné nátěrovou hmotu dopravit. Technicko-ekonomické hodnocení pak porovnalo jednotlivé zvolené 
metody klasifikací s využitím celkem devíti hodnocených individuálních parametrů, např. času, kvality 
výsledku, náročnosti aplikace apod.).  

 

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

Práce j formálně rozdělena na jednotlivé části v souladu se zásadami pro její vypracování. Samotná 
práce čítá 59 stran textu, obsahuje 26 citací a 35 obrázků. Přílohu k práci pak tvoří 1 CD, obsahující ve 
formátu Excel na celkem 13 listech všechna naměřená experimentální data, a dále také jejich 
zpracování ve výpočtech dostřiku nátěrové hmoty a procent plochy pokrytí štěrbiny, jakož i zmíněné 
technickoekonomické hodnocení. 

Experimentální část diplomové práce je zpracována přehledně. Práce účelně kombinuje střídání tabulek 
výsledků s fotografickou dokumentací. Po formální stránce je práce vypracována kvalitně. Tuto kvalitu 
nesnižují ani drobné překlepy, např. v kapitole 2.1.2 na straně 14 nebo v kapitole 5.3 na straně 51.  
 

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. 
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Autor čerpal informace a poznatky pro svou práci z dostupných veřejných zdrojů, a to jak z akademické 
sféry, tak i z pracovišť aplikovaného výzkumu a vývoje, z technické firemní literatury i webových stránek 
dodavatelů materiálů a technologií v oboru povrchových úprav. Jednalo se především o poznatky 
získané v odborné literatuře, doplněné široce citacemi mezinárodních norem v oboru protikorozní 
ochrany ochrannými povlakovými systémy. Při čerpání informací byly v široké míře také účelně využity 
specifické předpisy velkých zhotovitelů ocelových konstrukcí, např. ŘSD Praha, Správy železniční 
dopravní cesty apod. Jednotlivé poznatky jsou komentovány a hodnoceny logicky, účelně a přiměřeně.  
Zdroje a citace jsou do textu zařazeny v nezbytně nutné míře a jsou vždy doloženy příslušnými zdroji v 
seznamu použité literatury. Formální úroveň odkazů je velmi dobrá. Diplomová práce poskytuje 
budoucím diplomantům i případným zájemcům přiměřený základ k dané problematice. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
 

 
 

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. 
 

Osobně považuji za velice přínosné zejména veškeré praktické zkušenosti, které v průběhu 
experimentální části práce diplomant získal nebo si osvojil. Během zkoušení odlišných nanášecích 
technik byly totiž získány poznatky, které považuji za nejen za velice cenné, ale o kterých se domnívám, 
že chybí ve znalostech zhotovitelů oprav ocelových konstrukcí povlakovými nátěrovými systémy, u 
výrobců nátěrových hmot a nakonec i výrobců nanášecí techniky. 

Otázka 1) 

V diplomové práci byly všechny experimenty provedeny s vodouředitelnou nátěrovou hmotou. Dovedl 
byste odhadnout, jak obtížné by bylo zopakování uvedených experimentů např. s dvousložkovou 
epoxidovou rozpouštědlovou nátěrovou hmotou.  A které vlastnosti této hmoty byste považoval za 
příhodnější a které za méně příhodné, než tomu bylo v případě vodouředitelné hmoty? Děkuji. 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: 21.8.2019       
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