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Komentáře k diplomové práci: 
V teoretické části předkládané diplomové práci popisuje Bc. Dagmar Endlerová vcelku obsáhle 
technologické postupy příprav polymerních vláken a možnosti modifikací jejich vlastností. Vytknout 
se snad dá jen fakt, že při popisu polymerních materiálů používaných pro výrobu vláken (polyesterů), 
nebyly dostatečně implementovány i informaci o PLA – materiálu použitém v praktické části, 
podobně pak při popisu aplikačních technik používaných pro modifikaci netkaných textilií nebyly 
dostatečně do detailu popsány metody využité v praktické části – technologie využívající brodícího 
válce (kiss roll process). Poslední výtka k teoretické části se týká citací - ač je ve vlastní práci uvedeno 
27 citačních zdrojů, tak v samotném výčtu citací jich je jen 24. 
Negativní stránkou celé diplomové práce je popis praktické části. V této části studentka bez 
dostatečného detailu popsala jak přípravu zkušebních vzorků netkaných textilií z PP a PLA, tak i 
zvolený postup jejich modifikace. Jako významný nedostatek celé práce pak vnímám i zcela 
minimální popis experimentálních postupů a diskusi získaných výsledků. 
Práci mohu doporučit jako úspěšnou pouze v případě jeho úspěšného obhájení s dovysvětlením 
chybějících informací a detailů.  
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