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1. Splnění zadání diplomové práce A - výborně 
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Komentáře k diplomové práci: 
        Diplomová práce M.Jánošíka  spadá do aktuální  problematiky  technologie výroby dutých 
profilů z polymerních kompozitů. V teoretické  části popsal diplomant fundovaně  kompozitné 
materiály na bázi  polymerní  matrice a vláknové  výstuže. Zameření  teoretickej časti  dokonale 
navazují na problematiku praktické části práce.  Problematika výroby dutých profilov je  v odborné  
literatuře popisovaná spíše skromně.  Kladně hodnotím, že diplomant pracoval i s cizojazyčnou 
literaturou. 
        Praktická  část obsahuje přehledné  členění  dílčích kapitol,  odpovídající jednotlivým bodům cíle 
DP. Zajímavá  je volba prototypovej formy pro kruhový a čtvercový  profil. Pro výrobní praxi  a 
konkrétní  aplikace jsou  prínosem  poznatky o vlivu orientace  vrstev  prepregů  0,0 ,  45,45 a 45,0, 
které  diplomant získal  při testování mechanických vlastností v ohybu a tlaku . 
Ekonomické zhodnocení  přináší užitečné  informácie o nákladech spojených s výrobou profilu. 
Některé připomínky  k práci: 
-místy poněkud kostrbatá čeština, viz např. abstrakt a úvod, 
-str. 34- výpočet deformace platí pouze pro izotropii stěny, 
- str. 38 dole - nejasná formulace, totéž na str. 41. 
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1. Na základe čeho byly zvoleny  orientace  vrstev prepregu ? 
2. Jak si vysvětlujete propastný rozdíl v naměřených hodnotách modulu pružnosti v ohybu a tlaku? 
Na jaké úrovni by se pohybovaly hodnoty modulu v tahu? 
3. Porovnejte   technologii  pultruze  a prepreg technologie. 

 

 

V Zlíně dne 29.5.2017                    

 

Podpis oponenta diplomové práce 

 


