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Komentáře k bakalářské práci:
Předložená bakalářská práce sleduje změnu vlastností přírodního kaučuku během plastikace a to
změnu molekulové hmotnosti, viskozity Mooney a dalších reologických veličin. V práci je použit
jeden typ přírodního kaučuku, který je plastikován za dvou teplot válců. Předložená práce je
experimentální.
Student v teoretické části práce ukazuje svou schopnost pracovat s literaturou, českou i anglickou.
Tato část je dobře zpracována, ale mohlo by být ještě detailnější zaměření na studovanou
problematiku.
V praktické části, student prokázal schopnost pracovat samostatně v laboratořích a v neposlední
řadě i svou trpělivost a pracovitost při sepisování samotné práce.
V práci se vyskytují menší chyby formálního rázu, ale to neubírá na její kvalitě.
Předložená práce tedy splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci a splňuje i všechny body
zadání a proto tuto práci doporučuji k obhajobě.
Bakalářská práce byla zkontorolována sytémem THESIS a výsledek byl 0 %, což znamená, že práce je
původní.

Otázky vedoucího bakalářské práce:

V e Zlíně dne 25.5.2017

Podpis vedoucího bakalářské práce
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