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Hodnocení dizertační práce: 

 
Dizertační práce Ing. Kláry Zárybnické je založena na velkém množství unikátních experimentálních dat a 
snaze o jejich interpretaci s využitím existujících modelů i vlastních hypotéz. Práce má celkem 116 stran a. 
Je členěna dle požadavků na dizertační práci vypracovanou studentem Ph.D. School CEITEC VUT do 6 kapitol 
příloh, seznamu 182 časopiseckých referencí a seznamu zkratek a je sepsána v přijatelné angličtině. Zcela 
unikátní jsou výsledky zkoumání termodynamických parametrů řídících prostorové uspořádání nanočástic 
v několika skelných homopolymerech a v heterogenním HIPS, které byly publikovány v prestižním časopise. 
Velmi podrobně se autorka zabývala i morfogenezí pěn a vlivu nanočástic na mechanismus a kinetiku pěnění 
s využitím pro technologii 3D tisku z připravené nano-kompozitní struny. Byly nalezeny nejvhodnější 
podmínky pro přípravu nano-kompozitních porézních struktur s porozitou na více rozměrových úrovních. 
Byly rovněž zkoumány vlivy nanočástic o hierarchické struktury pěn na jejich deformační odezvu. Bylo 
prokázáno, že velké změny tahových mechanických veličin nastaly při obsahu menším než 0,5 obj % (cca 1 
wt. %). Pro vyšší obsahy už vliv přítomnosti nanočástic nebyl příliš významný. Vliv nanočástic na kompresní 
chování při různých módech tisku byl mnohem méně výrazný. Velmi užitečným se jeví snaha studentky dát 
vlastnosti hierarchických nanokompozitních pěn do kontextu existujících materiálů pomocí Ashbyho grafu. 
Připravené porézní nanokompozity leží nad dosavadními rigidními pěnami a jejich vlastnosti při nízké 
hustotě spadají do třídy přírodních materiálů. Přestože by interpretace především vztahu mezi 
materiálovými vlastnostmi komponent a výslednými vlastnostmi zkonstruované pěny mohly být 
analyzovány a interpretovány do větší hloubky, nesnižuje to vysokou vědeckou úroveň této dizertační 
práce. 
 
Doporučuji přijmout předkládanou dizertační práci k obhajobě a po její úspěšné obhajobě udělit Ing. Zárybnické 
titul Ph.D.   

 
 
 
 

 
 
 
 

V .....Brně.................... dne 7. 7. 2021 
     ........................................... 
  prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. 
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