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1. Zhodnocení průběhu, výsledků a splnění cílů práce
V diplomové práci Bc. Ondřeje Košťála byly zkoumány vlastnosti zinkem pigmentovaných 

nátěrových hmot v závislosti na druhu a množství použitého plniva. Byly použity plniva na 

bázi křemičitanů, oxidů železa, sulfidů, uhličitanů a grafitu, které nahrazovaly část sférického 

zinkového prachu při stanovených objemových koncentrací pigmentu. U pigmentů a plniv byly 

stanoveny hustoty a olejová čísla, potřebná k výpočtu kritických objemových koncentrací 

pigmentů, která jsou nezbytná pro správnou formulaci modelových nátěrových hmot. 

Připravené modelové nátěrové hmoty s obsahem plniv byly porovnávány se standardní 

nátěrovou hmotou obsahující pouze zinkový prach. U takto připravených nátěrových hmot 

byly vyhodnoceny fyzikálně -  mechanické vlastnosti na skleněných a ocelových panelech a 

antikorozní vlastnosti pomocí zrychlených korozních zkoušek v atmosféře s obsahem solné 

mlhy, atmosféře s obsahem oxidu siřičitého a korozní zkouška v různém prostředí pH kapaliny. 

U testovaných organických povlaků byla provedena zkouška elektrochemie metodou lineární 

polarizace. Z vyhodnocených výsledků zrychlené korozní zkoušky atmosféry s obsahem solné 

mlhy dosáhly organické povlaky s obsahem plniva na bázi sulfidů a hematitu vyšší životnosti v 

porovnání s organickým povlakem obsahující pouze zinkový prach. Tyto organické povlaky 

byly doporučeny do korozního prostředí o stupni agresivity C3 a C4 s předpokládanou střední 

životností.
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Výsledky byly velmi pečlivě diskutovány a přehled výsledků s diskusí tvoří podstatnou část 

práce. Výsledky mají vysokou vypovídací hodnotu a jsou vhodné k uveřejnění. Použité 

zkušební metody byly vhodně zvoleny, mezi jednotlivými povlaky jsou vidět rozdíly. Byly 

specifikovány a doporučeny další směry výzkumu v dané oblasti.

2. Připomínky

K diplomové práci nemám připomínky. Práce je pěkná, pečlivě zpracovaná. Otázku mám na 

diplomanta jedinou: Jaký je princip metody elektrochemické lineární polarizace, a do jaké 

míry korespondují výsledky této metody s výsledky klasických korozních zkoušek?

3. Celkové zhodnocení práce

Výsledky prezentované v diplomové práci svým obsahem naplňují cíle diplomové práce. 

Přístup diplomanta lze hodnotit velmi positivně, rozsah a výsledky práce překračují 

obvyklou úroveň diplomových prací. Při řešení úkolů práce bylo použito moderních 

instrumentálních metod a metod, které jsou normované a v lakařském průmyslu používané. 

Vnější úprava a formální náležitosti práce jsou na vysoké úrovni, práce je přehledná a 

dobře členěná, bez pravopisných chyb. Zvolené téma je aktuální, celkově je diplomová 

práce na velmi vysoké úrovni.

4. Závěr
Předloženou diplomovou práci Bc. Ondřeje Košťála klasifikuji stupněm „A “ a 

doporučuji k obhajobě.

Kralupy nad Vltavou, 22. 7. 2020 Petr Antoš
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