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Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práce studenta Jana Komárka se zabývá opotřebením běhounových směsí silně 
namáhaných pneumatik. Téma práce je velmi aktuální a vychází z potřeb průmyslové sféry. 
 
Teoretická část práce je zpracována velmi přehledně. Student využil celou řadu dostupné literatury. 
V první části se student zaměřil na výrobu pneumatik a velmi podrobně popsal testy opotřebení. 
V experimentální části student popsal zvolené typy testovaných směsí, mechanické zkoušky a 
provedl rychlý test opotřebení . Naměřené výsledky student v dostatečné míře diskutoval a graficky 
znázornil v podobě grafů.  
 
Student pracoval samostatně, svědomitě a prokázal schopnost řešení zadaného problému. V 
průběhu práce využíval znalostí získaných univerzitním studiem i studiem odborných publikací. 
Diplomová práce splňuje nároky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
Byla provedena kontrola na nepůvodnost práce v systému Theses.cz s výsledkem podobnosti max. 0 
% - NENÍ PLAGIÁT. 
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