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8. Závěry práce a jejich formulace velmi dobře / B 
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Tématem předložené diplomové práce je komplexní rešerše dřevoplastového 
kompozitu, jeho srovnání se dřevem, způsob výroby včetně příměsí, které 
kompozit modifikují. 
Diplomant nejdříve popsal složení kompozitů a vlastnosti dřeva a plastových 
polymerů, poté se věnuje výrobě dřevoplastových kompozitů od surovin, jejich 
skladování, dopravu, plnění při výrobě včetně použití různých přísad jako 
lubrikantů, pojiv apod. 
V praktické části se zaměřuje na některé fyzikální vlastnosti použitých vzorků 
Perwood českého výrobce, které se lišily použitím dřevní moučky a aditiv. Byly 
použity 3 různé vzorky co se týče složení. 
Vlastnosti byly zkoumány z pohledu nasákavosti, propustnosti vodní páry, 
absorbce vody a mrazuvzdornosti, bylo provedeno i cenové srovnání se dřevem. 
Závěr poměrně výstižně shrnuje výhodné vlastnosti WPC oproti dřevu a 
výhodnost jeho použití zejména z dlouhodobého hlediska. 
 
 
 
 
Otázky k obhajobě: 
1/ Pro výrobu jakých komponentů v automobilovém průmyslu se využívá  
    dřevoplastových kompozitů 
2/ Nasákavost (v podtlakové nádobě) vyšla největší u černých vzorků, s tím 
koresponduje také nejmenší mrazuvzdornost. Proč u černého vzorku nebyla 
největší také absorpce? 
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