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Komentáře k diplomové práci: 

Diplomová práce Vlastimila Kováře se zabývá měřením mikrotvrdosti modifikovaného 

polybutylentereftalátu (PBT). Teoretická část popisuje a blíže spesifikuje zkoumaný materiál 

a druhy zkoušek mikrotvrdosti a používané měřící zařízení. Praktická část se zabývá vlastním 

měřením a srovnáním mikrotvrdosti nemodifikovaného a modifikovaného PBT s různými 

dávkami beta záření. K experimentu bylo použito nejnovější zařízení Micro-combi tester.  

V teoretické části chybí popis modifikace polymerů radiačním síťováním. Naměřené údaje 

jsou pouze popsány, nikoli diskutovány. Např. co o daném stupni modifikace vypovídají i 

jiné naměřené vlastnosti (HIT, EIT, CIT, Wpl, Wel). Práce se místy odchyluje od šablony a 

obsahuje menší množství gramatických chyb a překlepů. Uvedené obrázky mají horší kvalitu 

a některé jsou špatně čitelné. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím C - dobře.   

 

Otázky oponenta diplomové práce: 

Jsou metody měření tvrdosti podle Brinella a Rockwella vhodné pro stanovení tvrdosti 

polymerních materiálů? 

 

V jakých jednotkách jste měřil plastickou a elastickou deformační práci (Wpl, Wel)?  
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