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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce:  Účinky fyzikálních výbuchů 

      

      

Jméno a příjmení: Libor Plch 

      
 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
     Zpracování bakalářské práce zabývající se problematikou fyzikálních výbuchů odpovídá 
předloženému zadání v plném rozsahu. 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
 Bakalářská práce obsahuje osm kapitol včetně úvodu, rešerše a závěru, dále pak je 
uveden seznam použitých symbolů, literatury a přílohy. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 
navazují. První část popisuje teorii výbuchu a tlakové nádoby, dále uvádí metody pro výpočet 
účinků fyzikálního výbuchu včetně konkrétních příkladů, a nakonec je představen software pro 
výpočet těchto účinků.  
 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
 Teoretická část velmi přehledně shrnuje výbuchy tlakových nádob a podrobně po 
jednotlivých krocích rozepisuje postupy při výpočtech účinků fyzikálního výbuchu včetně 
uvedení případných omezení výpočtů. Uvedené příklady mohou sloužit jako návod pro výpočet 
těchto účinků. Vytvořený program může být velmi užitečnou pomůckou pro odhad účinků 
tlakové vlny po roztržení tlakové nádoby.  
 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
     V textu se vyskytuje několik nepřesností a překlepů. 
 
 
 



5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
     Za stěžejní považuji uvedení podrobného postupu výpočtu účinků fyzikálního výbuchu, 
a především vytvoření funkčního softwaru. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 Práce čerpá z odborné literatury českých i zahraničních autorů i z internetových 
stránek.   
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Formální zpracování práce i jazyková stránka jsou velmi dobré. 
 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Práci lze využít při výpočtech účinků tlakové vlny na okolí. 
 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

- 
 
 
10. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   Výborně. 
      
 
 
 
    Dne 03. května 2013   
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Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


