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Předlož ená bakalářská práce s názvem,,Popis ýzlkálntch stavů  a viskoelastických vlastností

inž enjnských termoplajů  po-ocí  termických anďlýz" je rozdělena klasickým způ sobem na

teoreí ickou a experiáentální  č ást, přič emž  kaž ďé  č ásti je věnována zhruba polovina objemu textu'

V teoretické  č ásti práce stuáentka Jana Forejtová popisuje zákJadní . charakteristiku

makromolekulární ch lát"k, ie3ich způ sob pří pravy a podrobněji se zaměřuje na rozdělení

|olymerů  podle jejich 
'"t'óp''o'ti 

krystátzace Pokr1ěuje popisem zvolených a dáIe

iro-crouuoirch poffierů  (ABS, PA6' PA66, PC, PP, PoM, PET, HD-PE). Dalš í  č ást teoretické

práce je ,rě.'orrár'' popisu principu a použ ití  termických 'analýz - termogravimetrie (TG),

diferenč ní  termická u"ayru (ora), difeienč ní  skenovaní  kalorimetrie (DSC)' termomechanická

ana!ýza (DMA). n'perí m"nialni eást se věnuje v ú vodu charakterizaci konkré tní ch pří strojů

termických analýz, d71e popisuje pří pravu rr"o'ků  pro následná měření  a struč ně charakterizuje

jeden kámpozitní  vzorelr niaari PA6 a skelných vláken a dva biologicky rozIož itelné  vzorky.

Větš ina experimentáIru práceje věnována měření  termo-mechanických vlastností  vybraných

syntetických pol5zmeru pi-o.ihc' DSC a DMA. Byla zjiš ť ováta zejmé na teplota dekompozice,

táplota ,t 
"n|r'6' 

přechádu T*, teplota tání  a mechanické  vlastnosti polymerů . U kompozitní ho

vzorku PA6 GF30 byl pozoňván vliv vlhkosti a zýš ená stabilita mechanických vlastností  za

lyš š í ch teplot vů č i PÁ6 matrici. Proměřeny byly rovněž  dva vzorky nabázi cellilózy a š krobu bez

pí nirra a splnivem (montmorillonit, skořápky vajec). Závět práce shrnuje, ž e naměřené  hodnoty

qrbraných'synteticlých polymerů  se shoduji s jtž  známými hodnotami' U kompozitní ho vzorku

fno cr:oj .. pot*oii stauitizaoní  vliv ýznlž e ze skelných vláken. DáIe práce shrnuje, ž e

připru,r"r'é  ú iotogi"t y rozlož itdrné  vzorky lýazqi vyš š í  per,nostní  charakteristiky, než  komerč ně

poiziruny mater-iál Ý"-u"ur., což  považ ují  za zají maý a nadějný r'ysledek.

Teoretickou č ást práce hodnotí m jako zdařilou a lystihuj í cí  té ma z hlediska popisu vybraných

syntetických termoplasttt a zejmé ia charakteizace termických ata|ýz. U statě týkaJí cí  se obecné

priprur.y polymerní ch látek je uvedena pouze polymerace a chybí  zde uvé st ješ tě polykondenzaci

tr.ti.o.r".é  pí ip.al*rj e napr. ááte zmiřrciaý nEr| 
-a 

polyadici. Na straně 12 považ l$i za zaváďějí cí

informaci: ,'Celkem ." t"dy po|ymerý mohou nacházet ve č týech fázoých stavech -
krysta1ické m' sklovité m' kauč ukov-ité m a plastické m. Podle chemické ho slož ení  a hmotnosti

makromo|ekuly se dá urč it' ve které m z těchio stavů  se polymer za obr'yklých podmí nek nachází '"

Chemické  slož ení  a hmotnost makromolekuly nejsou zda|ekajediné  parametry, které  ovlivňují

fázoý stav konkré tní ho polyneru. Za dalš í  nesprá.,ný ýrok spatřuji větu na str' 27:

,,Na ž áznamech z DSC neto Ďre be podle tvaru grafu urč it č istotu vzorku nebo velikost jeho

8a.ti". Mé ně č istý nebo menš í  krystal taje dří ve, než  č istý nebo velký krystal." S podobným

tvrzení mmů ž eme velmi přibliž ně a opatrně zacházeÍ  vpří padě, kdy zkoumaný matenál detailně

znitme apollž iváme dalš i komplementární  anal5'ttcké  metody pro zjiš tění  chemické ho slož ení  a

morfologie č ástic vzorku a urč iiě jej nelze takto zobecnit. V experimentá|rl:' práci bylo naměřeno

velké  kvantum dat u mnohu ,r"oiků . Jako klad té to práce bych vyzdvihl fak!, ž e si studentka

v rámci vypracování  té to práce osvojila měření  ''u ''ěkolika 
termických analýzách a sprármě

interpretovála teploty rozkladu, sklené ho přechodu atání uměřených materiálů '
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Formální ml zpracováIú  práce bych výkl (kromě několika nepodstatných překlepů ) takřka zcela
chybějí cí  odkazy v textu na obrázl<y, tabulky a graý. Jeden z mála podobných odkazů  v textu Se

mi podařilo nqit na str. 36 a to nesprár.ný'' ,,Z gtafu 4 je názorně vidět' Že k č ásteč né mu rozkladu
dojďe jLž  při 286,7 9 o C, k ýrazné  dekompozici vš ak až  při 403,44 " C (viz graf 1 ). "
Z hlediska obsahu práce považ nji za slabinu skuteč nost, ž e práce není  jednoznaěně zaměÍ ena.
Nese název: ,,Popis ýzí kální ch stavů  a viskoelastic(ich vlastností  inž enýrských termoplastů
pomocí  termických analýz", avš ak hned Ve shrnují cí  č ásti ',ZAMĚŘENÍ ' TÉ MA, CÍ L,
POZNATKY A PRINOSY") se pí š e' ž e práce je zaměřena zejmé na: ,,na ýzkum mezní ch teplot
použ ití  a mechanické  odolnosti kompozitní ho materiálu s matricí  z termoplastické ho š krobu, kteý
bý vyzfuž ený celulosoými vlákny z odpadní ho papí ru, v porovnání  s běž ně lyráběným
kompozitem na stejné  bázi'" RovněŽ pnirrí  věta v ú vodu řiká, ž e '. ,,Práce je zaměÍ ena předevš í m
na zkoumání  vlastností  biologicky odbouratelných kompozitní ch materiálů ." Přesto v teoretické
č ásti problematika biologicky odbouratelných kompozitů  prakticky zcela chybí  a také
v experimentální  č ásti je tomuto té matu věnována jen klátká č ást. U vzorků  na bázi celrllózy,
š krobu, apÍ í padných plniv (motmorillonit, skořápky) postrádám detailnějš í  popis pří pravy vzorků
a jejich celkovou podrobnějš í  charakterizaci (chemické  slož ení  a struktura montmorillonitu,
alespoň přibliž né  chemické  slož ení  skořápek, velikost zrn skořápek, vysvětlení  zpevňují cí ho
principu ve š krobové  matrici atd.). Převáž ná větš ina měření  byla věnována zjilš ť ování  termo-
mechanických vlastností  syntetických polymeru (ABS, PA6, PA66, PC' PP, PoM, PET, HD-PE),
které  jsou vš ak již  mnoho let známy a ýsledkem je pouze ověření  jlž  zné mých dat. V práci chýí
jednoznač né  zací l'ent, popř. r.ysvětlení  souvislostí  - proč  je měřeno znač né  množ ství  j|ž  známých
termoplastů  v kombinaci s nově připraven:ý'rni biologicky rozIož ttelnými polymery. Takto text
pů sobí  velmi nesourodě až  bezcilně.
Vpředlož ené  práci doš lo bohuž el kzásadně chybné  interpretaci dat z měÍ ení  mechaniclich
vlastností ' kdy se celou experimentální  č ástí  práce prolí nají  

"yroky 
typu: ,'Při laboratomí  teplotě

dosahovaly nejvyš š í  pevnosti v ohybu vzorky PET a PoM, a to cca 2500 MPa, nejniž š í  pevrrosti
naopak dosáhl vzorek PE-HD, a to 1450 MPa." I u vš ech dalš í ch měření  jsou uváděny hodnoty
pevnosti v ohybu v řádech tisí ců  MPa. Qevně doš lo k záměně hodnot modulu pruŽnosti v tahll za
mez pevnosti v ohybu. Ve dvou shrnují cí ch tabulkách na str. 47 a 48 se jiŽ pí š e o modulu' ale je
zde nesprávně uveden termí n ,,modul pevnosti". Tento chybný popis znaěně sniž uje kvalitu celé
práce.
I přes podstatné  nedostatky, která tato práce obsahuje, ji považ uji za obbajitelnou. obsahuje
soubor kvalitně naměřených dat vč etně sprár,né  interpretace mezní ch teplot. Rovněž  připravené
biologicky rozlož itelné  vzorky se jeví  jako nadějné  (zaslolž Lly by si podrobnějš í  charakterizaci a
diskuzi).

Dotazy k bakalářské  práci:
1. Pojmenujte zásadni parametry, které  ovlivňují  kvalitu rozItrani mezi termoplastickou matricí  a
skelným vláknem.
2. Popiš te detailněji pří prar,u biologicky odbouratelných vzorků  (Celulóza-l , CeIuIóza*4) vč etně
charakterí zace plniv a vysvětlení  zpevňujicí ho ú č inku těchto plniv.

Navrhovaná výsledná klasifikace (nehodí cí  š lcrtněte) : lřýboffiě
velm+debře
dobře
netr+sv+
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