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Obsahová náplň diplomové práce vzešla z požadavku aplikovaného výzkumu, kdy výsledky 

práce budou převzaty výrobcem modulárních staveb. Hlavním požadavkem zadavatele bylo 

ověřit stálobarevnost u dodaných nátěrových systémů s různou chemickou bází na kovových 

podkladech, které jsou namáhány UV zářením. Rovněž pro volbu skladby plášťů byl dán 

požadavek na ověření biologické trvanlivosti zvolených deskových materiálů na bázi dřeva vůči 

případnému poškození dřevokaznou houbou. Pro ověření stálobarevnosti byly autorem 

navrženy tradiční postupy i inovativní postup, a komparací změny barevnosti v jednotlivých 

expozicích bylo možné vyhodnotit efektivitu dílčích testů na rychlost degradace nátěrů.  

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Práce splnila svůj cíl, autor na základě výsledků hodnot změny barevnosti provedl vyhodnocení 

stálobarevnosti nátěrů jednotlivých kombinací dodaných vzorků určených pro vnější opláštění. 

Experimenty stanovující odolnost nátěrů byly provedeny pro různé druhy podkladních 

materiálů v poměrně širokém rozsahu. Rovněž byla provedena a řádně vyhodnocena zkouška 

stanovující biologickou odolnost deskových materiálů. Autor v průběhu zpracování práce 

prokázal schopnost samostatně provádět dílčí měření, získaná data poté řádně vyhodnotit a 

interpretovat.  
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Autorovi doporučuji u obhajoby práce blíže objasnit: 

a) je na škodu, že v práci nebylo autorem provedeno vizuální/mikroskopické posouzení 

nátěrů v jednotlivých expozicích u nátěrových systémů na kovovém podkladu, např. 

v takovém rozsahu, jak bylo provedeno u nátěrů na dřevěném podkladu. Absence 

sumarizující tabulky defektů nátěrů v jednotlivých prostředí snižuje provedené 

hodnocení nátěrů na kovovém podkladu. 
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