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Komentáře k diplomové práci: 

Diplomant zpracoval práci na uvedené téma dle zadání. Práce obsahuje všechny požadované 

náležitosti. Diplomant pracoval samostatně, materiály pro posouzení a proměnné podmínky 

volil sám k danému problému na základě informací získaných z rešerše, založené na různých 

zdrojích včetně impaktovaných časopisů v angličtině. U navržených pokusů za postupných 

úprav vstřikovacího procesu byl schopen sám na základě momentálního výsledku vstřikování  

navrhnout jejich další změny či úpravy na používaném vstřikovacím zařízení. Pracoval 

samostatně a i přes technické problémy získané výsledky posoudil a navrhl případné 

doplnění. Všechna získaná data zpracoval do přehledné diskuze, stejně jako prve údaje 

získané z rešerše shrnul do logické a přehledné teoretické části související s problematikou 

vstřikování a vlivu nastavených parametrů na vzhled a výskyt vad na výstřiku v souvislosti 

s použitým polymerem a podmínkami. Práci doporučuji k obhajobě. 
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