
Posudek oponenta bakalářské práce

Srudent: Machaj Vladimír
Téma práce: Vliv lepidel a tiskových barev na pevnost lepené vazby

Bodové ohodnocení práce na základě jednotliých kritérií:

přiměřenost rozsahu
využiÍi odborné literatury vztahující se k zadanému tématu
adekvátnost použitých experimentálních postupů
zpracováni výsledku

wv ozeni záv ěri, píip. navrženi dalšího postupu
logická stavba práce, provázanost textu S obráz|q, tabulkami apod.
citace literatury
jazyková úroveň
grafická úprava a přehlednost
prezentace dat
kvalita obrázlď

Dílčí hodnocení: dobře
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Slorrrrí hodnocení zaměřené na splnění jednotlivých cílů, přínos práce a její celkovou úroveň:

V teoretické části práce jsou popsána lepidla používaná při přípravě lepené vazby a ofsetové tiskové barvy. Chybí

zpracoviníproblematiky přípraly lepené vazby, penosti lepené vazby, vlivu tiskových barev na pel.nost lepené

vazby.Y experimentalní části práce chybí prezentace naměřených, resp. vypočtených hodnot formou tabulek'

Výsledky celé práce jsou prezentovány formou tří grafir, ze kteých není patrné, jaké hodnoty vlastně znázoňují' Po

formální striínce mápráce velice nízkou úroveň, vyskytuje se zde celá řada gramaticlcých chyb a nepřesných nebo

nestrozumitelných fomrulací, někÍeré kapitoly mají nelogické členění.

V teoretické části práce jsou popsána lepidla použivanápři přípravě lepené vazby a ofsetové tiskové barvy. Chybí zpr

otázky pro obhajobu:

1. Setkaljste se při studiu odborné literatury s prací, která by se zabýva|a hodnocením vlivu tiskoých barev na
pe\rrrost lepené vazby? Pokud ano, jaké iďormace jste zde získa|? 2. Ve ýčtu použitých lepidel na str. 19 jsou

uvedeny dva ýpy tavných lepidel. Pro které z těchto lepidel platí výsledky znázoměné v obr. 3? 3. Jahým způsobem

zasychá heat-setová tiskovábarva? 4, Iaká byla tloušťka nanášené wstvy lepideI? 5 ' Z jaké části bloku byly

vytrhávány lisý, pro které jsou uvedeny výsledky v obr. l-3? Jaké byly výsledky v jiných částech bloku? Jalcý byl

rozpý|naměřených hodnot? Na str. 26 se uvádí, že rozdi| v pevnosti mezi olaaji bloku a středem je znánoměný v

obr. 2. Kde je v obr. 2 znázorněný? 6.Y závěru uvádíte, žeYátmi zjištěné ýsledky nesouhlasí s dosavadními

Nrzenírďto vlivu tiskové barvy na pevnost lepené vazby. odkud tato twzeÍ\pocbáneji? Čim si rysvětlujete odlišnost
Vašich vÝsledku od těchto tvrz'ení?

Celkové hodnocení:

Závěrečná práce Machaj Vladimír splňuje zadání,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji k|asifikovat stupněm dobře. t'j4-
V Pardubicích dne 25.srpna2009

ing. Hana Holická, PhD'


