
OPONENTSKÝPOSUDEK

Diplomová práce o názvu "Vliv povrchové úpravy cástic pigmentu vodivými
polymery na korozne-inhibicnÍ vlastnosti antikorozních náterových hmot", kterou k

obhajobe na Univerzite Pardubice predložila posluchacka Bc. Helena Kukacková
splnuje z hlediska úpravy a clenení všechny formální požadavky kladené na diplomovou

práci.

Pred peclive vypracovaným obsahem je umísten seznam použitých zkratek a symbolu
a ceský i anglický souhrn. Oba souhrny jsou navíc doplneny o seznam klícových slov.

Nechybí ani kopie zadání diplomové práce a prohlášení o autorství. Preklepy se v práci
témer nevyskytují, typografické provedení je vzorné. Seznam citované literatury

obsahuje 58 položek

Vlastní text práce cítající 158 stran, doprovází príloha obsahující 13 stran difraktogramu
a 16 stran barevných snímku vzorku náteru na ocelovém plechu.

Práce svým rozsahem zhruba o polovinu prekracuje obvyklý rozsah diplomových prací,

což mne jako oponenta zprvu príliš nepotešilo. Již po prvním proctení jsem však zjistil,
že rozsah práce vyplývá prevážne z bohaté experimentální cinnosti autorky a je tedy
nutné ho akceptovat (a vlastne i ocenit) ..

Za jednostránkovým úvodem následuje teoretická cást, která obsahuje 32 stran textu

což je v podstate obvyklý rozsah. Ponekud širší záber této kapitoly je u diplomových

prací bežný. Pro zacínajícího autora je obtížné soustredit se opravdu jen na rešenou

problematiku a nerozdelit se s ctenári o všechny poznatky získaná pri úvodní rešerši ..
Zasazení užšího tématu diplomové práce do širších souvislostí oboru má svou hodnotu

a umožnuje dokladovat rozsah prípravy na vlastní rešení diplomové práce. Konstatuji
tedy, že autorka se s teoretickou cástí vyrovnala uspokojivým zpusobem.

Experimentální cást zacíná obligatorním prehledem surovin a pomocných látek, který je

následovaný strucným prehledem prístroju. Krome normových zkušebních metodik

Qejichž popis je standardní soucástí experimentální kapitoly) jsou v experimentální cásti

popsány i postupy použité k príprave pigmentu s vodivým povrchem. Predpokládám, že
postup pro prípravu polyanilinu a polypyrrolu autorka prevzala z literatury. Príslušný
odkaz by v takovém prípade bylo vhodné prímo u postupu explicitne uvést.

Výsledková cást práce je nejrozsáhlejší (64 stran). Zcela správne je do ní zarazena bližší
charakterizace pigmentu a plniv. Porovnání základních formulacních vlastností

výchozích pigmentu a pigmentu s vodivou povrchovou úpravou doprovázejí velmi
kvalitní elektronmikroskopické snímky srovnávaných pigmentu. Výsledková cást dále

obsahuje 49 tabulek a 46 sloupcových grafu ve kterých jsou shrnuty získané výsledky.

V následující diskusní cásti (16 stran) autorka získané výsledky interpretuje a hodnotí.
Ve zkoušeném souboru (který tvorilo 27 pigmentu dispergovaných pri OKP =10 % ve

vodou reditelném epoxidovém pojivu) se jako méne vhodné jevily formulace s pigmenty

povrchove upravenými polypyrrolem i když samotný polypyrrol použitý jako pigment
dával dobré výsledky (stejne jako samotný polyanilin). Výsledky dosažené s povrchovou

úpravou pomocí polyanilinu opravnují k dalšímu podrobnejšímu výzkumu v této oblasti.

Predložená práce bezpochyby splnuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci

a proto ji hodnotím stupnem v Ý bor n c.
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