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Oponentský posudek diplomové práce Bc. Aleny Funákové
" Korozne-inhibicní úcinnost náterových hmot s obsahem pigmentu na bázi
modifikovaných fosforecnanu"

Problematika diplomové práce souvisí se širší oblasti zkoumání prípravy a
aplikace pigmentu nových typu, které se od dosud používaných antikorozních
pigmentu zásadne liší jejich prijatelnosti z ekologického hlediska, nebot neobsahují
takové chemické prvky, které dosud významne nepríznive ovlivnovaly životní
prostredí. Významne se jako nové druhy ekologicky prijatelných pigmentu uplatnují
zejména pigmenty fosforecnanové ruzného typu. Z tohoto konstatování vychází i
velmi podrobne formulované zadání diplomové práce, v podstate spocívající v
požadavku na prípravu modifikovaných fosforecnanu ruznými postupy, stanovení
jejich vlastností a posouzením jejich vhodnosti a úcinnosti v pripravených
náterových hmotách.

Diplomantka ke splnení tohoto relativne velmi nárocného požadavku pristoupila
velmi odpovedne, o cemž již na pocátku svedcí velmi rozsáhlá rešerše zadané
problematiky (84 odkazu na literární prameny) a její cílevedomé zhodnocení,
smerující k rešení zadaného úkolu. V teoretické cásti práce jsou systematicky a
prehledne uvedeny zásadní poznatky a principy mechanismu koroze, charakteristiky
antikorozních pigmentu a zpusoby jejich prípravy. V experimentální cásti uvádí
diplomantka podrobne zpusoby prípravy pigmentu požadovaného typu i detailní
informace o zpusobu hodnocení pripravených náterových hmot s jejich obsahem.
Záverem práce diplomantka uvádí získané výsledky jak slovní, tak i tabelární
formou a zaujímá k nim kritický postoj, v nemž konstatuje, že z hlediska celkové
antikorozní úcinnosti bylo nejlepších výsledku dosaženo u epoxidových náterových
filmu, obsahujících smesné fosforecnany s obsahem CaHP04.

Lze konstatovat, že diplomantka body zadání v plném rozsahu splnila. Práce je
prehledne formulována, získané výsledky jsou logicky razeny a z nich vyvozeny
jasne formulované závery. K dobré úrovni práce príspívá i rozsáhlá obrazová cást,
ve které jsou uvedeny i konkrétní výsledky zkoumání náterových hmot s obsahem
pigmentu ruzného typu. Získané výsledky mohou být dobrým a užitecným
podkladem pro další studium antikorozivních pigmentu obd.obného druhu.

Diplomovou práci jednoznacne doporucuji k obhajobe a navrhuji klasifikaci
výborne.
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