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Cílem předložené diplomové práce bylo pojednání o různých druzích koroze a možné ochraně proti 
korozi nejpoužívanějších matriálů pro konstrukci veřejného osvětlení. Dále se měl diplomat seznámit 
s metodami používaných korozních zkoušek a zvolit nejvhodnější metodu s ohledem na přesnost a 
rychlost měření. Na základě zvolené metody pak navrhnout realizaci měření a ověřit funkčnost metody 
v praxi. Student svou diplomovou práci řešil zcela samostatně na základě konzultací s pracovníky 
firmy TSB.  

Diplomová práce je v souladu s předmětem zadání a je rozpracovaná do 6 logických celků. V první 
kapitole je popsána problematika koroze na sloupech veřejného osvětlení s pohledu bezpečnosti a 
jsou zde uvedeny cíle diplomové práce. Druhá kapitola pojednává o korozi, která působí na sloupy 
veřejného osvětlení a také o dnes používané ochraně. Ve třetí kapitole jsou popsány používané 
metody korozních zkoušek, kde student pojednává po konzultaci s TSB o možnosti použití metody 
potenciodynamického měření. Správně pak tuto metodu s ohledem na její složitou realizovatelnost 
vyřazuje. V následující kapitole student zvolil jako optimální metodu „metodu elektrochemické 
impedanční spektroskopie“. Je zde navržena realizace metody a detailně popsán postup pro oživení 
měřícího systému a nastavení parametrů zvukové karty přenosného počítače, přes kterou získáváme 
data z navrženého měřícího obvodu. V páté kapitole diplomant ověřuje funkčnost svého navrženého 
přípravku, zkouší různé umístění navržených měřících svorek na napadeném stožárů a případný vliv 
jejich různé polohy na měření. Dále pak své výsledky srovnává s hodnocení dle Rochovy metody. Na 
závěr student shrnuje svoji dosavadní činnost a diskutuje o možném využití jeho navrhované metody 
EIS v praxi a navrhuje i její vylepšení a zpřesnění výsledků. 

Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni, nevyhneme se v ní však několika překlepů a 
nejednotného formátování celé práce. Dále se pak v příloze neshodují technické nákresy 
s deklarovaným měřítkem. Poslední dvě kapitoly práce na mne působí trochu stroze, student 
nedocenil informační hodnotu získaných výsledků a nebo již neměl dostatek času na obsáhlejší 
diskuzi, což se v konečném důsledku projevilo i na mém hodnocení. Přesto práci doporučuji 
k obhajobě. 
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