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Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práce se zabývá úkolem nalézt a vyhodnotit materiály plnící požadavky kladené na užití 
materiálu v interiérech letadel dle příslušných předpisech EU. Je popsána výroba zkušebních těles, 
včetně nastavení parametrů 3D tisku.Teoretická  část je věnována zejména  aditvní technologii a 
materiálům pro tuto technologii.V praktické části je dokumentována výroba vzorků a provedení 
zkoušek v klimatizační komoře.Práce je přehledně zpracována, caelkově na velmi dobré úrovni. 

Otázky oponenta diplomové práce: 
1. Na str. 54 bod 5 popisujete ověření teploty plamene pomocí pyrometru. Popište přesněji, jak daná 
zkouška probíhala, v jaké vzdálenosti a úhlu byl pyrometr umístěn a jak jste postupoval při nastavení 
součinitele emisivity. 
1. Na str. 58 až 59 udáváte průměrnou dobu odkapávající kapky v sekundách a dále průměrnou 
délku spálené plochy. Jak jsou průměry staticky významné?  Podrobněji statisticky rozeberte. 
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