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Otázky k obhajobě a připomínky k práci: 
 
Připomínky k práci:  
Tato práce pojednává o vlivu různého procentuálního zastoupení rozptýlené 
kovové výztuže v ultra vysokohodnotném kompozitu. Autor navázal na předešlé 
výzkumy, které se zabývaly zastoupením vláken do 3 objemových procent a tyto 
poznatky prohloubil o další vzorky s vyšším zastoupením vláken. Experimenty 
ukázaly velký potenciál v této oblasti, který je nutné verifikovat větším množstvím 
vzorků. Rovněž je zapotřebí výsledky jednoznačně kvantifikovat (hloubka, 
velikost kráterů) pro relevantní vyhodnocení a porovnání.  
 
Dotazy: 
1) Jaké procentuální zastoupení rozptýlené výztuže ve Vámi použité směsi se 
jeví jako nejvhodnější volba s ohledem na výslednou odolnost a hospodárnost? 
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