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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

          Studentka se ve své práci zabývala měřením elongační viskozity směsí polyamidu 6 a 
biopolymerního materiálu BioFlex. Za tímto účelem měření prováděla měření na pracovišti Ústavu
pro hydrodynamiku AV ČR v Praze na novém přístroji firmy Anton Paar pomocí rotačního 
reometru.

          Práce se skládá z teoretického úvodu, kde jsou popsány a vysvětleny základní pojmy 
potřebné pro diskusi elongačního tokového chování nenewtonovských tekutin. Následuje popis 
použité metody a diskuse výsledků vzhledem ke stanoveným cílům (změření tokových vlastností 
zvolených materiálů). U studentky oceňuji zejména schopnost nastudování problematiky na 
výborné úrovni a samostatné provádění požadovaných experimentů.

          Závěrem můžu konstatovat, že studentka prokázala dostatečnou schopnost při řešení 
problematiky ve fyzice polymerních materiálů a ve své práci získala řadu nových výsledků na 
zajímavém materiálu.
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