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Posouzení práce:

Baka|ářská práce se zabývá prob|ematikou v|ivu deformace na stav ochranného povrchu p|echu na bázi
Zn-Mg, Práce je rozdě|ena do dvou zák|adních oddí|ů - do teoretické a praktické části. V teoretické části
se autor věnuje zák|adním charakteristikám kovových materiá|ů, používaných při stavbě karoserie a
jejich antikorozní ochraně, část věnuje popisu metody měření a použitých přístrojů. V experimentá|ní
částije pak zveřejněn postup výzkumu a zjištěné výs|edky z měření včetně obrazové dokumentace.

Baka|ářská práce se zabývá aktuá|ní tematikou a její výstupy jsou ap|ikovate|né nejenom
v akademickém prostředí Technické univerzity v Liberci, a|e zároveň pro strojírenský průmys| zabývající
se zpracováním pIechových poIotovarů.

Definované zadání práce autor sp|ni|. Při řešení výzkumného úko|u autor postupova| v |ogickém s|edu,
nejprve se seznámiI s teoret ickými hledisky dané probIematiky a v prakt ické část i  zvoIiI experimentá|ní
postup pro s|edování změn struktury povrchu v závis|osti na stupni přetvoření materiá|u a jeho
chemickém s|ožení.

Práce je po formá|ní stránce na dobré úrovni a odpovídá požadavkům závěrečných prací. Práce i
zpracování výs|edků je přeh|edné, v textové části se nachází něko|ik gramatických chyb.

Autor pracova| se zdroji uvedenými v závěru práce. Použité množství a charakter |iteratury splňuje
podmínky pro uvedení do prob|ematiky práce a provedení experimentu.

otázky a připomínky k práci:

Teoretická část

V teoretické části v kapito|e 2 se autor zaměřuje pouze na možné snížení hmotnosti karoserie,
nezmiňuje da|šíaspekty použití pov|aků Zn-Mg v automobi|ovém průmys|u.

V kapito|e 2.2'4, autor neoddě|iI používané rozmezí př idaného Mg do zinkovací |ázně od hodnot,
dosažených na již hotovém pov|aku. Pro přeh|ednost by by|o |epší prob|ematiku rozepsat do dvou
podkapitol.



Na obr. 2,2-5 je zmíněn obchodní název Magne|is. Autor by mě| uvést, že tento materiá| se používá pro
stavební oce|, porovnání uvedených materiálů je tedy pouze iIustrativní'

Praktická část

V kapito|e 3-1-1 jsou v označení jakostí p|echů nepřesnosti. Typ povrchu ( Bo ) je třeba uvést bud,u
všech vzorků na konci popisu, nebo neuvádět nikde.

Při popisu experimentu doporučuji sjednotit výk|ad do první osoby jednotného čís|a, aby by|o patrné, že
autor práci vypracovaI samostatně'

V závěru práce dává autor důraz vzestup použití Zn-Mg pov|aků v automobi|ovém průmys|u. Lépe by
by|o uvést, že v praxi je jeho využíváni při sériové stavbě karoserií v počátcích a probíhá výzkum
h|edání hranic jeho použite|nost i .  Vzh|edem k bohaté a názorné obrazové část i  postrádám h|ubší áiskusi
nad smys|em dosažených výsledků a jejich dopadu do praxe'

celkové hodnocení baka!ářské práce pana Bohumita Lorence

Práce sp|ňuje požadavky pro udě|ení odpovídajícího akademického tituIu.

Baka|ářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm

velmi dobře

V M|adé Bo|es|av i ,  dne 20.1 .  2014 Ing. Petra Schiffmannová
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