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Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práca rieši z pohľadu výrobcov kompozitných systémov zaujímavú problematiku vplyvu 
materiálového zloženia a tvaru ma mechanické správanie sa sendvičových konštrukcií. 
Sendvičové materiály sa vyskytujú najmä v dopravnom a stavebnom priemysle, pre ich výhodné 
vlastnosti, najme tuhosť v ohybe vzhľadom k mernej hmotnosti v porovnaní s vrstvenými 
kompozitnými materiálmi. 
Teoretická časť z oblasti sendvičových materiálov je prehľadná, uvítala by som však, ak by sa 
diplomant oprel už o poznatky z databáz, kde by stručne zhrnul aktuálnu situáciu v prístupe a 
samotnej voľby materiálovej skladby s ohľadom na vybrané materiálové charakteristiky. Diplomová 
práca obsahuje množstvo experimentálnych údajov, je prehľadne a logicky spracovaná. 
V praktickej časti sú experimentálne merania doplnene prehľadne o spôsoby porušenia jednotlivých 
panelov. Diplomová práca obsahuje celkovo 51 literárnych odkazov. 
Celkovo  konštatujem, že diplomant spracoval téma na veľmi dobrej odbornej i vecnej úrovni a  že 
splnil zadanie diplomovej práce. Prácu odporúčam k obhajobe. 

Otázky oponenta diplomové práce: 
1.Aké typy porúch sa vyskytujú u sendvičových konštrukcií? 
2. Bolo možné u Vašich vzoriek uplatniť skúšku odlupu vrstiev pomocou navíjacieho bubnu a čím je v 
tomto prípade daná pevnosť v odlupovaní? 
3. Prečo sa v dopravnom priemysle veľmi často využívajú PET peny ako jadrové materiály 
sendvičových konštrukcií? 
4. Čim si vysvetľujete výsledky sady vzoriek s jadrom hrúbky  5 mm, kde medza pevnosti v ohybu v  
porovnaní s priamymi panelmi klesala?  
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