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Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práce se zabývá vlivem koncentrované energie záření na polymerní materiály. 
Snahou bylo posouzení možných strukturálních změn v místě průchodu laserového svazku. 
Za tímto účelem byly využity na univerzitě dostupné metody měření povrchu a dále vibrační 
mikroskopie - FTIR spektoroskopie, Ramanova spektroskopie a Roentgenova difrakční 
analýza. Na základě provedných experimentů a laboratorních zkoušek byly vyvozeny závěry 
o možných sktrukturálních změnách, jako například degradaci materiálu a krácení řetězců 
v místě poblíž řezu. 
Diplomant splnil všechny body zadání a prokázal, že je schopen nejen využít poznatky 
získané během studia, ale také své vědomosti rozšířit o poznatky nové a společně je aplikovat 
do konkrétní vědecké práce.  
Pracoval velmi svědomitě, pravidelně chodil získané výsledky konzultovat a řídil se 
doporučením vedoucí práce.  
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