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Komentáře k diplomové práci: 

 

Předložená diplomová práce se zabývá měřením mechanických vlastností povrchových 

vrstev modifikovaného PLA pomocí nanoindentace. V teoretické části práce autor popisuje 

základní mchanické zkoušky se zaměřením na intstrumentované zkoušky tvrdosti. V 

praktické části práce je nejprve popsán zkoušený materiál PLA a jeho vlastnosti. Následuje 

popis přípravy zkušebních těles a typy prováděných zkoušek. Výsledky jsou přehledným 

způsobem prezentovány pomocí grafů, byť je někdy nevhodně zvoleno měřítko. Studentovi 

bych vytkl odklony od šablony, horší kvalitu některých obrázků, drobné chyby a překlepy. 

Tyto přípomínky však zásadním způsobem nesnižují velmi dobrou úroveň práce. Doporučuji 

v dané problematice pokračovat, např. s jinými typy polymerů. 

 

Otázky oponenta diplomové práce: 

 

Proč byly vybrány pro temperaci právě teploty v rozsahu 90° - 140°C. 
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