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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Práce se zabývá měřením elongační viskozity nově vyvinutého biomateriálu BioFlex a jeho směsí
s polyamidem 6. Měření bylo prováděno pomocí rotačního reometru Physica MCR501 doplněného
o jednotku SER (Sentmanat Extensional Rheometer) Universal Testing Platform. Je třeba
vyzdvihnout, že tento typ reometru je poměrně nový a měření na něm se i ve světové literatuře
začínají objevovat teprve v poslední době. Navíc měření byla prováděna na nových materiálech.
Pro hlubší diskusi získaných výsledků by bylo třeba určit detailní molekulární a nadmolekulární
strukturu materiálu BioFlex a fázovou strukturu směsí BioFlex/PA 6, což je ovšem jednoznačně
mimo rozsah bakalářské práce.
Práce obsahuje dobře zpracovaný teoretický úvod a jasný popis použité experimentální
techniky. Práce obsahuje malé množství nepřesností (např. Reynoldsovo číslo určuje váhu
inerciálních efektů, ne vliv vnitřních elastických efektů). Dále je možné vytknout pouze některé ne
zcela jasné formulace a skutečnost, že ne všechny veličiny jsou definovány v místě kde se v práci
poprvé objeví.
Celkově je možné konstatovat, že jde o vysoce aktuální a dobře zpracovanou bakalářskou práci.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:
Má být v rov. (1.8) pouze jeden relaxační čas nebo řada relaxačních časů k?
Co znamená na str. 23 nahoře formulace „...je zaručeno kromě efektů povrchového napětí...“?
Diskuse kompatibility PLA a kopolyesterů je špatně srozumitelná. Jsou v BioFlexu PLA a
kopolyestery kompatibilizovány?
Co znamená u BioFlexu střední délka vlákna (str. 34)? Diskuse na str. 34 by vyžadoval přesnější
popis složení a struktury materiálu BioFlex.

Práci
 doporučuji
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou.
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Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: Praha, 31.5.2011

