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Komentáře k diplomové práci:
Posuzovaná diplomová práce studuje možnosti využití polymerních kompozitních materiálů
v elektrotechnické praxi. Teoretická část práce je přehledně zpracována a popisuje
problematiku kompozitů, typy výztuže a používané materice. Další kapitoly jsou voleny
s ohledem na řešenou problematiku a popisují základní tepelné vlastnosti, respektive
vlastnosti elektrické.
Praktická část práce popisuje použité materiály, volené dle zkoumané oblasti možné
aplikace, dále přípravu a výrobu vzorků, testování tepelných, elektrických a také
mechanických vlastností. V této části práce od Obr. 43 nesedí číslování obrázků vůči jejich
číslování v textu.
Z formálního hlediska práce jako celek obsahuje řadu krkolomných formulací a také značnou
míru překlepů.
Přes výše uvedené malé nedostatky diplomant splnil všechny body zadání a proto
předloženou práci doporučuji k obhajobě

Otázky oponenta diplomové práce:
Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi výztuží ve formě tkaniny a rohože?
Vysvětlete rozdíl mezi aritmetickým průměrem, mediánem a modusem?
Z jakého důvodu byla pro testování vzorků v troj-bodém ohybu volena zvýšená teplota právě
60 °C?

V Zlíně dne 21.5.2013
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