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Tato bakalářská práce se zabývá hydrostatickou odolností laminovaných materiálů. Cílem práce 

bylo zhodnotit, jaký vliv má měření podle normy ČSN EN ISO 811. Textilie - Stanovení odolnosti 

proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody. V souladu s normou je totiž i měření membránových 

materiálů ze strany rubní i lícní, položené na vodní hladinu. Zkušenosti z měření zatím nebyly 

dosud dostatečně kvantifikované. 

V teoretické části student uvedl rešerši založenou na standardně používaných odborných zdrojích. 

Teoretická část je strukturovaná a ucelená. Literární zdroje byly uvedeny v pořádku a hodnocení 

plagiátorství bylo kontrolováno pomocí IS STAG při odevzdání a bylo v pořádku také. Teoretická 

část shrnuje vše potřebné včetně předchozích prací na téma a jejich zhodnocení. Vymezuje tak, na 

co experiment navazuje.  

Praktická část obsahuje nejprve základní parametry testovaných textilií a potom jednotlivé výsledky 

hydrostatické odolnosti. Důležité nejsou jen hodnoty, ale i popis chování vzorků a způsob porušení. 

Vzorky jsou rozděleny podle počtu laminovaných vrstev. Proto student diskutuje rozdíly mezi 

oběma typy laminátů. Výsledky, které práce poskytuje, jsme v zásadě očekávali, ale dosud takto 

nebyly přehledně sjednoceny a průkazně potvrzeny. To je přínosem této bakalářské práce, která 

dobře poslouží pro další výzkum. 

V průběhu řešení se student zdokonalil v samostatném kritickém hodnocení chování vzorků, 

systematické práci a zpracování dat. Jsem s prací studenta spokojená. 

Formální úroveň vypracování práce je dobrá. Zdroje jsou definovány jednotně. Obrázky jsou 

graficky kvalitní, grafy a tabulky jsou přehledné.  

Doporučení a dotazy k obhajobě: Student by se měl zaměřit především na celkové rozdíly mezi 

typy laminátů a specifika chování vzorků při testu. 

Celková struktura, zpracování i rozsah práce odpovídá úrovni kladené na bakalářskou práci. Zadání 

bylo splněno ve všech bodech. 

Práci doporučuji k obhajobě. Práce splňuje požadavky kladené na udělení bakalářského titulu. 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci: 
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