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Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práce Jakuba Měrky se zabývá měřením mikrotvrdosti modifikovaného PA6. 
Teoretická část popisuje a blíže specifikuje zkoumaný polymerní materiál, druhy ionizačního 
záření a jednotlivé způsoby měření tvrdosti s důrazem na instrumentovanou zkoušku 
mikrotvrdosti DSI. 
Praktická část obsahuje přípravu zkušebních těles, vlastní měření a srovnáním mikrotvrdosti 
nemodifikovaného a modifikovaného PA6 s šesti různými dávkami beta záření. Při měření 
bylo použito nejnovější zařízení Micro-combi tester.  
Kladně hodnotím přehlednost vyhodnocení jednotlivých měření a zpracování výsledků. 
Ovšem v práci postrádám hlubší diskuzi výsledků. Práce obsahuje malé množství 
gramatických chyb a překlepů, což ale kvalitu práce nijak nezhoršuje. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím B - velmi dobře   

 
Otázky oponenta diplomové práce: 
1. Jsou metody měření tvrdosti podle Brinella a Rockwella vhodné pro stanovení tvrdosti 
polymerních materiálů? 
 
2. Dokázal byste vysvětlit, proč s rostoucí dávkou ozáření roste mikrotvrdost?   
 
3. V jakých jednotkách jste měřil plastickou a elastickou deformační práci (Wpl, Wel)? 
Opravdu jste deformační práce měřil v mJ? 
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