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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  - 

Téma diplomové práce :    

 

Analýza rizik v procesu výroby výbušnin a možná prevence úrazovosti. 

 

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) :  

Bc.  Ivana Šrubařová 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik v procesu výroby výbušnin 

a možnou prevenci úrazovosti. Tato práce svým obsahem odpovídá uvedenému zadání.  

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Diplomová práce je členěna do logicky na sebe navazujících kapitol a působí 

celistvým dojmem. Oponent nemá žádných připomínek. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

      

Diplomová práce naplňuje svým obsahem stanovené zadání. Práce je zpracována 

v rámci možností zodpovědně a přehledně. Velmi dobře je zpracována zejména kapitola šest a 

osm, kde autor popisuje rizika a rizikové faktory vzniku pracovních úrazů a následně provádí 

analýzu pracovních úrazů. 

Práce jak z obsahového, tak formálního hlediska splňuje požadavky kladené na její 

zpracování. Oponent práci doporučuje k obhajobě. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     

Nejsou 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

 

Práce nové poznatky nepřináší.  

 

 

 

 



6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Autor se v zadané problematice orientoval dobře, o čemž svědčí dostatečný rozsah 

vhodně zvolené odborné literatury. K výběru a využití studijních pramenů nemá oponent 

žádných připomínek. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

K formálnímu zpracování a k jazykové úpravě nejsou podstatné připomínky.   

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

Práce může sloužit jako základní východisko k další práci, rozšiřující její rozsah 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Otázky oponenta:  

 

 Píšete, že při práci se suchými třaskavinami během nejnebezpečnějších operací 

musí být pracovník chráněn zařízením RWS, kobkami pro násyp azidu s pancířem 

a jinými druhy zařízení. Nikde v textu však není uvedeno, co znamená zkratka 

RWS. Vysvětlete, co tato zkratka znamená a v čem tato ochrana spočívá. 

 

 Trhaviny dělíte na průmyslové a vojenské. Vyjmenujte nejčastěji používané 

průmyslové a vojenské trhaviny.  

 

10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

    

Práci hodnotím: – výborně 

      

 

    Dne 5. 5. 2013   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


