
Posudek opon*ntx diplomové prác*

Srudent: Bc. Michaeh Šrámková
Téma práce: A$bez* Iaminačních fótií k elektrofotograíiclSn tiskům

Bodové ohodnocení práee na základě jednotlivých kriíérii:
{max. §)

pfi,rněřenost roesahu §

ryužití odborné literatury vzrahujicí se k zadanému témaru 5

adekvótnost použixlrh expcrimentálnich poshrpů 5

zpracování rysledků 4
vl.vození závěrů. příp, nawženi dalšiho postupu 4
logická stavba práce, provituanost textx s *brá*y, tabnlkan:li, apod, 4
ciíace titeralrry §

5jazyková úroveň
grafická ťlprava a přelrlednost 5

prÉuenlace dat 4
kvalitaobrázků 5

Dílčí hndnoeení: '{

Slovní hodnoceni zaměřené na splněníjednotlivých cílů, přlnos práce a jeji celkovou úroveň:

Teoreíická část práce byla yíppc$yána velmi kvalimě přehledně a věcně, Y pral*ické §sti lze rytýkat dr,obné

nedostatky" Jednírrr z nich je věcná chybně *vedený po§firp ts§tŮ při cáfeni vzorků UV zářením, lďeré byly oářeny
po lam,inaci, nikoli píed ni. Hodnocení výsledků v průběhu experimentální čr{sti b}lo rgzděleno do k*piiol l0 řťnin
a ?0 rďmin. T§nto úhel pohtedu není ovšem moc prakický {z úhlu pohtedu prodeje laminátorů ákaz*{kům, kteří již
mají tiskov! stroje a ehtěji doporučení pm laminaci), Vhsdnější by byla stavba kapitol podle tiskových snojů.
Poďebnd infbtnace práce siťe,obsahujen ale jscrr roanistěny v růzr_rých kapitolacb, V rnenši mířeje toto provedeno v
ávěru práce. Pro názornější hodnocení vlivu paramterů na adhezi by mohly také pomoci nějaké graí}. V rámci
zvoleného p*stupu zpracování je ale práce velrni dobře zpracovaná,

Otáeky pro olrhajobu:

, |} Jak lza roelišit zda n*měřertá hodnota hnrotnosťi, potřebná k otržťní lamina, byla hodnotou adheze lamina k
tiskovině, adheze tisku k papíru nebo koheze papíru? Co může znamenat lysoká §měrodatná odchylka u měření
vzorku peel testem a jak takolý vzorek hodnotit?

2) Kt€rý z pararnetrůo dle vašeho rnínění, má nejvíce pozitiwí vliv na adhezi larninace? Proč mylite, že pomohlo

zqišeníteplotylaminováníoiOoCnatolik(původnivzoŇpři1l0oCnedrželyskorovůbecapřil2CI"Cbylo
často dosaženo vysoké aheze}?

3) proč došltr k poklesu adheze při úpravě koronoqlm výbojem u Konica i{PF a ne u Koni,ca HRG - když jde o
st*jné stroje?

Celkovó fiodnr:c*nl:

Závěr*čná prá*s Bc,lÝlich**ly Šrámkově splňuje zadáni,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ktasifikovat stupněm B.

V Lanšloouně dne 25, května 202?

ing" Jan Řezáč


