
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Michala Kováříka: 

„Dispergace v technologii výroby částicových nanokompozitů“ 

 

Diplomová práce Bc. Michala Kováříka se zabývá aktuální problematikou dispergace částicových 

nanokompozitů. Práce rozčleněna do 9 částí. Po krátkém úvodu následuje poměrně rozsáhlá druhá 

část nazvaná „Rešerše a teoretický úvod“.  Třetí část práce obsahuje stručný popis zařízení použitých 

k dispergaci, čtvrtá část je věnovány vyhodnocení měření.  Pátá část diplomové práce je nazvaná 

diskuse a po následuje závěr. Přílohou práce je disketa s jejím textem a s podklady pro vyhodnocování 

výsledků.  

Vedle značného množství jazykových prohřešků označených v práci, uvádím řadu věcných připomínek 

za vlastním textem posudku. Připomínky mám i k rozdílnému značení stejných veličin, které není často 

zohledněno ani v seznamu symbolů (Eu x Po, n x N, m x n). Z popisu řady obrázků a tabulek ve čtvrté a 

páté části i na přiloženém disku není jasné, k jakému měření se vztahují (např. graf 6, tabulky 5 a 9).  

Diplomová práce Bc. Michala Kováříka obsahuje značné množství experimentálních výsledků. Je však 

škoda, že diplomant nevěnoval více pozornosti jejímu finálnímu zpracování. Práce obsahuje mnoho 

jazykových i formálních nedostatků, které ztěžují orientaci v dosažených výsledcích a znehodnocují 

práci vynaloženou k jejich dosažení. Proto hodnotím práci stupněm C (dobře). 

V Praze 23. 6. 2015 

      Prof. Ing. František Rieger, DrSc. 

Připomínky 

1613 citovaná práce není v seznamu literatury 

186 energie se nedisipuje zařízeními 

188 co je viskózní tlak? 

19 jsou v rov.(2.6-1) NQ opravdu otáčky míchadla? 

203 obsahu motoru? 

204 co je smyk snižující tekutina? 

28-30 jsou N v rovnicích opravdu otáčky? 

39 jak se určí z rovnice (2.13-1) limitní viskozita? 

53 rov.(4.1-3), spojitost mezi kritériem uvedeným v rovnici a příkonovým číslem je problematická 

577  jednalo se o exponenciální regresi? 

58 rov.(4.3-4), jedná se o sekundové otáčky, jak je uvedeno v seznamu symbolů? 

581 jak byla určena velikost dispergační zóny, co to je okolí míchadla? 

60 obr. 19, na základě čeho byla určena velikost dispergační zóny? 

61 obr. 20, jedná se opravdu o zubové míchadlo?  

63 obr. 21, lineární stupnice na vodorovné ose neumožňuje bližší specifikaci nejnižší energie 

649  tvrzení není v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce 6 

71 koeficient konzistence není bezrozměrný 


