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Formální část práce

Rozsah práce _ odpovídající

Počet citací _ odpovídající

Členění práce - Neodpovídající, teorie, experimentáIníčžstvysledky a diskuse musejí byt

rilzné kapitoly na úrovni členění 1

Aktuálnost tématu - odpovídající, vysoce aktuální

Odborná část práce

Práce obsahuje řadu chyb a nese rysy povrchního zpracování, možná i nedostateěných

znalostí studenta, uvádím moje ýhrady k diskuzi a k doplnění při ústní obhajobě:

Tabulka 1 * polyetylen rozvětvený má hustotu < 930 kď*' a ne hustotu > 930 kg/m3,

podobně pro lineární polyetylen je operátor uveden opaěně

Tabulka 3 - houževnatost se neudává v kýmz. Je také nutno uvést, o jakou houževnatost se

jedná.

obrazek 4 - překlad textu je špatně. Jedná se o strojový překlad nebo toto dělal student srám?

obrazek 6 - chybí dávkovač 3. Jak vypadá originál obrěuku? Plnivo se obvykle ďává až do

2. vstupu' tj. do taveniny. Na konci stroje bývá evakuace taveniny, ne jen odvzdušnění.

Tabulka 5 - po1ystyrén (PS) má bod tiní pouze tehdy, jedná-li se o syndiotaktický PS. Jinak

PS bod tiíní nemá, protože je amorfní termoplast.

Tabulka 7 _by;1 pouŽitý PP homopolymer či kopolymer? To je věc zasadní. Podobně pro

recyklát.

Tabu1ka 8 _ údaje o dřevité moučce musejí b;it rozděleny do dvou tabulek. Proč tam chybí

těkavý podíl, tj. vlhkost.

Strana 44 _ jaké sušidlo bylo použito a proč. Jak toto funguje?

Strana 47 _ cojste určoval tenzometrem a co prutahoměrem (extenzometrem)? Skutečně jste

použil extenzometr? Popište tedy jeho funkci.

Tabulka 10 _ jedná se pevnosti nebo o napětí namezikluzuvtahu? Které vzorky měly mez

kluzu v tahu a které ji neměly? Proě neď u modulu pružnosti uvedeno, zda sejedná o měření

v tahu či v ohybu? Proč tam chybí směrodatná odchylka?

obrazek 16, 11,18 - co to je tvar tahové křivky, jak má vypadat tahová křivka?

Tabulka 16 _ Proč není u modulu pruŽnosti uvedeno, zda se jedná o měření vtahu či

v ohybu? Proč tam chybí směrodatná odchylka? Riu vam něco pojem ,,odlehlý výsledek"?



Vám není nápadnou hodnota poloviění než pét dalších? Umíte statisticky vyluěovat odlehlé
výsledky?

Proč nebyla vůbec pouŽita SEM pro posouzení míst porušení wPC materiálů?

I přes uvedené výhrady práce splnila zaďžní a je vhodná v rozšÍřenóm měřítku pro
následující diplomovou práci. S ohledem na aktuálnost témafu klasifikuji práci takto:

Klasifikační stupeň ECTS: C/2

VBrnědne 6. 6.2016..
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Klasiíikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasiťrkace I 1,5 2 t< J 4


