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Bakalářská práce se skládá ze dvou naprosto rozdílných ěástí, a to:

1. Kapitoly 3 až 5 týkajícíse plastů, jejich zpracování a uplatněniWPC'

2, Kapitoly 6 až 8 týkajícíse posuzování shody WPC jako stavebního materiálu.

Vyiádřtm se podrobněji pouze ke kapitolám3 až5'

Tato část obsahuje desítky nepřesností a úplných omylů' Zfuoveh ukazuje velmi slabou

znalost anglického jazyka autorky práce.

Termín ,,íesin'o je z americké arigliětiny a překládá se plast a ne pryskyřice. obrazky 6 a 7

jsou stejné, ač jsou uvedeny pro dvě rizné teclrnologie zpracování kompozitů. Překlad

legendy je zoufďý' Svědčí o tom, že autorka nemá o věci ani ponětí.

Str. 15: Extruze do forem není nejvíce používanou technologií, pojem profilace desek je

nesmysl - jedná se o výlačování desek.

Stf . 14: Plastový průmysl je nesmysl _ jedná se o průmysl zpracování plastů. Plastový je

výrobek.

Str' l4: Co to je 
',protlačování taveniny přes síto"? Pokud měla autorka na mysli filtraci

taveniny, pak právě toto Se u WPC nepoužívá vůbec.

Str. 14: K c|rarakteristikám elektrárenského popílku patří i údaj o ionizujícftn záŤení.

V práci chylrí přftlad dokumentace k nějakému konkrétnímu typu popílku, což je chyba

zásadní, Dále chybí mikroskopické snímky popílku i dřevité moučky' opět chyba

zásadní.

Další připomínky už neuvádímo protože by posudek byl na několik stránek.

Doporučuji. v případě pokračování do diplomové práce, doplnit si vzdělání na VUT FCH

Ústav chemie materiálů (ředitel prof. RNDr. Josef Jančář, CSc').

Část o posuzování slrody plo stavební výrobky je zpracována velmi pečlivě a svědčí o

projevené píli autorky. odbornou stránku nechť posoudí jiný oponent.

Klasifikační stupeň podle ECTS: E - 3

V Brně dne 4. 6. z]l3

Klasifikační stupnice

Klas. stupcň 11CTS A B C D E F

Číselná klasiíikace 1.5 2 ?{ 4


