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Otázky k obhajobě a připomínky k práci:

Bakalářská práce Jakuba Rašovce o celkovém rozsahu 5't stran je kvalitní a
splňuje všechny vytyčené cíle. Tato práce se zabývá výzkumem a
ch a rakteri zací vybr aných kom pozitn ích materiál ů pomocí vysokotep lotn ího
dilatometru. Cílem této práce bylo vypracovat rešerši na téma využití
vysokoteplotnídilatometrie ve r4ýzkumu a vývoji kompozitních materiálŮ a
následně vypracovat metodiku měření. Téma bakalářské práce je nyní velmi
aktuální. Práce se velmi dobře čte, její celkoqý rozsah je přiměřený.
Práce obsahuje pouze několik drobných nedostatků, tyto nedostatky jsou však
pouze formálního charakteru a rnýrazně nezhoršují kvalitu práce. Z výše
zmíněných důvodů proto prácijednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím ji
jako velmi dobrou.

Drobné nedostatky:
1) kvalita něktených obrázků je nízká (Obr. 18, 19, 20,..,)
2) Obr, 33, 34, grafy průběhu teplotní roáažnosti: doporučil bych vynést raději
závislost dL/Lo na teplotě než na čase

K diskusi:
1) Jaké další metody vysokotepltoní analýzy materiálů znáte? Vysvětlete jejich
princip.

2) Jaké typy materiálů nelze ve vysokoteplotnídilatometru měřit a proč?
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