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Komentáře k diplomové práci: 
Cílem této práce bylo zkoumání vlivu botnání v parách xylenu na fázový přechod II-I u isotaktického 

PB-1. 

 

V teoretické části je jako první popsána struktura polymerů a jejich krystalizace. Dále byly zmíněny 

metody zkoumání struktury se zaměřením na RTG difrakci a vliv chemikálií, specificky xylenu na 

fázový přechod polybutenu. 

 

Poté byl charakterizován iPB-1 a popsány jeho krystalografické fáze. 

 

V praktické části v bodu 8.1 chybí jaká byla pokojová teplota, při níž byl vzorek chlazen, také zde 

nejsou rozepsána další prostředí, která byla použita. Dále není vhodné referenční vzorek vzduch 

umístit doprostřed výsledků a odkazovat se na něj od prvního prostředí. 

 

Po formální stránce je práce v pořádku jen bych studentce vytkl, že nedodržela směrnici rektora 

SR/7/2014 (Popisky tabulek, popisky obrázků, popis rovnic). 
Otázky oponenta diplomové práce: 
1. Vysvětlete větu :"Je to reaktoplast, čiže je možné ho opätovne roztaviť a tým je ľahko 

recyklovateľný. " (str.32). 

 

2. Proč nebyla použita u materiálů PB300,400 a 8640 i ostatní prostředí? 
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