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Předložená diplomová práce se zaobírá problematikou sledování vlivu stavby dřeva na

mikrostrukturní úrovni na tuhostní parametry dřeva' V rámci teoretické části autor práce

popisuje základní mikrostrukturní stavbu dřeva a dále se věnuje problematice metod, kteými
lze analyzovat stavbu mikrofibril celulózyv buněčné stěně dřeva. Experimentálníčást práce se

zaobírá zkoušením rŮzných vzorků smrkového dřeva, u kteých byly stanoveny rozdílné

parametry modulů pružnosti.

U těchto vzorků byly sledovány parametry úhlu odklonu mikrofibril celulózy a redukovaného

modulu pruŽnosti buněčné stěny pomocí nanoindentace. Výše uvedené parametry U

posuzovaného dřeva byly v rámci vyhodnocení posouzeny a byly zjištěny případné závislosti

mikrostrukturní stavby na tuhostní parametry smrkového dřeva.

Hod nocení práce studenta:

Celkové hodnocen í a závérz

Autor práce se zaobíral tématem v oblasti stavby dřeva za využití moderních metod, kteýmí
lze blŽe identifikovat Strukturu dřeva na mikrostrukturní úrovni. Přínosný rnýsledek práce

Spatřuji zejména v nalezení těsné závislosti mezi úhlem odklonu vláken mikrofibril (MFA) a

hodnotami redukovaného modulu pruŽnosti buněčné stěny stanoveného nanoindatací.

Neméně důleŽitým rnýsledkem práce je i porovnání vlivu přípravy vzorku dřeva na
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nanoindentaci, kdy autor experimentálně prokázal, Že tradiční způsob přípravy vzorku

zaléváním do pryskyřice rýznamně ovlivňuje dosaŽené hodnoty modulů pružnosti.

Z hlediska pozice vedoucího práce kladně hodnotím zpracování dosaŽených rnýsledků a

preciznost při experimentálních prací, zejména při vyhodnocování úhlu mikrofibril pomocí

polarizační mikroskopické techniky. Autor práce prokázal dostatečnou Samostatnost a

schopnost i nvence při prováděn í d ílčích experi mentá l n ích prací'
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