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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadání závěrečné práce považuji za náročnější. Již teoretická část práce, tedy problematika nátěrových hmot je značně 
obsáhlá. Experimentální část vyžaduje časovou náročnost a spolupráci s laboratoří, technicko-ekonomické zhodnocení je, 
kromě získaných výstupů z experimentální části, závislé i na odborných znalostech a získaných zkušenostech z praxe. 

 

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 závěrečná práce splňuje zadání. V předložené práci je popsána problematika nátěrových hmot a systému Crepex. 
Součástí závěrečné práce je i experimentální porovnání a vyhodnocení systému Crepex v protikorozních systémech 
a technicko-ekonomické zhodnocení. V rámci experimentální části byl zkoušen systém Crepex v různých systémech, 
současně však byly vyhotoveny vzorky s druhým základním nátěrem. Soubor vzorků obou systémů z odlišnými základními 
nátěry byl rozdělen také dle základního materiálu a předúpravy povrchu.  Výsledky zkoušek tak mají komplexní a vysokou 
vypovídací hodnotu pro výsledné technicko-ekonomické zhodnocení. 

 

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

Problematika nátěrových hmot a systému Crepex je popsána komplexně a přehledně, nechybí žádné zásadní informace. 
Pro experimentální porovnání a vyhodnocení systému Crepex v protikorozních systémech byl zvolen vhodný soubor 
zkoušek, které byly provedeny dle metodik popsaných v aktuálně platných normách. 
Zaměření experimentální části nejen na porovnání různých základních nátěrů v ochranných systémech, ale také na rozdílné 
substráty a předúpravy povrchu, přineslo komplexní posouzení testovaného materiálu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Byly využity relevantní zdroje, zejm. normy a metodiky pro zkoušení. Byl vhodně zvolen rozsah zkoušek pro možnost 
porovnání kvality a odolnosti ochranných povlakových systémů s použitím konkrétního základního nátěru. Celkově 
závěrečná práce reflektuje ucelený přehled autorky v dané problematice.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Zvolená forma zpracování je na výborné úrovni.  V textu závěrečné práce je několik překlepů, avšak charakteru, který by 
mohl ovlivnit pohled na odbornost (např. u členění ochran v teoretické části je uvedeno, že „Ochrana elektrochemická – 
princip této koroze je založen na …“; v experimentální části je uveden stupeň otryskání Sa4, apod.). Vzhledem k tomu, že 
celkově je závěrečná práce na dobré odborné úrovni, jedná se z mého pohledu opravdu o překlepy, a proto nepovažuji tuto 
skutečnost za závažnou pro snížení stupně hodnocení v kritériu „Formální a jazyková úroveň, rozsah práce“ ani v kritériu 
„Odborná úroveň“. 
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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. 
Byly využity relevantní zdroje, zejm. příslušné normy, podklady od výrobců nátěrových hmot a odborná literatura. Všechny 
převzaté prvky a citace jsou jednoznačně označeny a odlišeny od vlastních výsledků a úvah.  

 

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. 
Velmi oceňuji volbu různých základních materiálů, předúprav povrchů i provedení vzorků s jiným základním nátěrem 
v ochranném systému v rámci experimentální části závěrečné práce. Celkově závěrečná práce reflektuje ucelený přehled 
autorky v dané problematice. 

 
 
 

 

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: V předložené závěrečné práci je přehledně a komplexně popsána problematika nátěrových 
hmot a systému Crepex, nechybí žádné zásadní informace. V experimentální části byl vhodně zvolen rozsah zkoušek 
a soubor vzorků/ochranných systémů pro zkoušení.  Velmi oceňuji volbu různých základních materiálů, předúprav 
povrchů i provedení vzorků s jiným základním nátěrem v ochranném systému, výsledky experimentální části 
závěrečné práce tak mají komplexní a vysokou vypovídací hodnotu pro výsledné technicko-ekonomické zhodnocení. 

 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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