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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce studentky Daniely Knapikové je experimentálního charakteru, rozsahu 140 stran 

oboustranně tištěných, 89 tabulek, 79 obrázků a 58 literárních citací. Cílem práce bylo studovat vliv typu a 

koncentrace polymerů na hodnoty viskozity a povrchového napětí roztoků s vybranými rozpouštědly.  

Teoretická část se zabývá zejména vlastnostmi větvených polymerů na bázi kyseliny mléčné. Není dodržena 

normovaná stránky (především okraje). V textu jsou chyby v  názvech  používaných surovin (např. polyaktid, 

etanol, etylpyruvát) a nesprávně používané či přeložené odborné výrazy (str.7: inženýrství tkanin, str.12: 

gumové tvrzení, str.18: větvené polymery vykazují rozšířené vlastnosti a výkonnost při použití, str.23: míra 

střihu, str.37: termální směsi). Nadpisy  1.1. a 4.2.1 jsou bez obsahu. Obrázky v textu teoretické části jsou s 

anglickým popisem, na str.27 i s dvojím názvem a číslováním. To vše bohužel snižuje hodnotu jistě nelehké 

práce s odbornou literaturou citovanou v Seznamu literatury. 

V experimentální části jsou použité suroviny uvedeny pouze ve zkratkách a testované oligoesterové nosiče 

jsou slovně nepřesně uvedeny (str.37: "kopolymery kyseliny mléčné glykolové v koncentraci…"). Byla měřena 

kinematická viskozita roztoků oligoesterů na Ubbelohdeho viskozimetru. Výsledky měření nebyly 

vyhodnoceny podle Lékopisu. Byla provedena pouze 2 měření, naměřené hodnoty nebyly mezi sebou 

porovnány. Na obr. 63 až 79 jsou jednotlivá měření znázorněna sloupcovým grafem, což nemá význam, když 

se od sebe nesmí lišit o více než 1%.  Druhá část experimentu spočívala v měření povrchového napětí. 

Postup je velmi stručně popsán na str. 41. Prosím o podrobnější popis postupu měření a vyhodnocení 

výsledků. Kapitola Obrázky a tabulky na stranách 42 - 126 obsahuje v osnově neuvedenou podkapitolu 

Výsledné tabulky. Co tyto tabulky vyjadřují?  

Předložená diplomová práce dle mého názoru vykazuje některé neobvyklé postupy a formy zpracování. 

Doporučuji práci k obhajobě s tím, že budou mé připomínky a dotazy jistě uspokojvě zodpovězeny.  

 

 

Navrhovaná klasifikace velmi dobře  

V Hradci Králové dne 15. 5. 2009 Podpis oponenta diplomové práce 

 


