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Komentáře k diplomové práci: 

Diplomová práce Tomáše Kučery se zabývá studiem mechanických valstností 

modifikovaných polyetylenů pomoci radiačního síťování po pětinásobném tepelném zatížení. 

V teoretické části diplomant seznamuje čtenáře s problematikou rozdělení polymerů, sdílení 

tepla a modifikací polymerů. 

V praktické části jsou popsány zkoušené materiály, přístroje, stroje a v závěru práce jsou 

uvedena vyhodnocená data s diskuzí výsledků. 

Práce splňuje všechny požadavky diplomové práce, jak po obsahové tak po formální stránce. 

Práce byla zkontrolována v systému theses.cz se shodou 8%, práce není plagiát. 

Diplomant Tomáš Kučera pracoval samostatně, přičemž svou práci pravidelně konzultoval. 

Velice kladně hodnotím zejména aktivní přístup diplomanta k řešené problematice, kdy bylo 

naměřeno mnoho dat, která jsou přehedně popsána v této práci. Téma je velice aktuální, 

získané výsledky mohou být použity pro zavádění modifikovaných polymerních materiálů 

do oblastí se zvýšenou teplotou, například v automobilovém průmyslu. 

 

Práci hodnotím známkou A - výborně. 
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