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Komentáře k diplomové práci: 
Předložená diplomová práce se zabývá Vlivem fázového složení isotaktického PB-1 na vybrané 
mechanické vlastnosti. 
Teoretická část se zabývá strukturou, fázovými transformacemi, historií, vlastnost-mi, výrobou a 
použitím isotaktického polybutenu-1. V praktické části je popis přípravy vzorků pro ohybovou 
zkoušku podle ČSN EN ISO 178, pro zkoušku tvrdosti podle SHORE, dále obsahuje zaznamenaná a 
vyhodnocená naměřená data a na závěr diskuzi získaných výsledků. Cílem diplomové práce je 
příprava, naměření a vyhodnocení dat pro zkoušky mechanického typu v průběhu několika týdnů, 
kdy vzorky isotaktického polybutenu-1 projdou změnou fáze II na stabilní fázi I. 

 

Otázky oponenta diplomové práce: 
1. Jaké máme typy krystalových mřížek u krystalických fází polybutenu a jaký mají vliv na hustotu 
materiálu? 
2. Čím se dá urychlit fázovou transformaci při přechodu mezi I. a II. fází?  
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