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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne: -

Téma bakalářské práce:

Efektivní kombinace plynových senzorů v multiplynových detektorech u HZS
Plzeňského kraje

Jméno a příjmení:

Jan ČERMÁK

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Student měl za úkol navrhnout efektivní kombinaci plynových senzorů v multiplynových

detektorech u HZS Plzeňského kraje.
Student splnil nároky kladené na stanovený cíl bakalářské práce a naplnil obsahové, jazykové
a formální požadavky kladené na tento typ práce.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Práce je členěna do několika kapitol, ve kterých autor nejprve popisuje členění Plzeňského
kraje. V další části se zabývá základními principy nejvíce používaných senzorů. Následuje
popis jednotlivých detektorů používaných u HZS PK. V další kapitole popisuje místa
s možností úniku NL. Předposlední dvě kapitoly pojednávají o samotném návrhu a výběru
vhodných senzorů a hodnocení ekonomické náročnosti. V poslední kapitole autor popsal
detekci na místě zásahu. V závěru je celá práce zhodnocena a jsou nastíněny směry možného
vývoje. Práce řeší problematiku detekční techniky a je zpracována na dobré úrovni

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Zvolené téma vypadá zajímavě, ucelený přehled návrhu kombinace senzorů se může hodit

jako studijní materiál a koncepce této problematiky.
Předložená práce je rozdělena na rešeršní část zabývaj ící se problematikou detektorů a
praktickou část zaměřenou na ekonomickou náročnost a návrh pro realizaci detekční techniky
HZSPK.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
V tématu zadání bakalářské práce je uveden chybně anglický název překladu Plzeňského

kraje (pardubice region).
Autor mohl více zohlednit informace, které získal při konzultaci. Např. provádění kalibrací
v Plzeňském kraj i je prováděna v laboratoři Třemešná.
V hodnocení ekonom ické náročnosti autor uvádí ceny pro detektory Gas Alert v euro měně a
u detektorů Drager v české měně. Pro snadnější porovnání je vhodné používat jednotnou
měnu.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Autor samostatně navrhl rozšířenou konfiguraci detektorů s možností umístění po

jednotkách HZS v Plzeňském kraji.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autor BP prokázal schopnost samostatně pracovat s dostupnými literárními a internetovými

zdroji.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Práce je napsána bez vážnějších gramatických a pravopisných chyb.

Autor se problému zhostil na dobré úrovni. Z textu je patrné, že většina kroků byla zvážena. Celý
text působí velmi kompaktně a čtenář se v něm dobře orientuje, až na malou výtku v hodnocení
ekonomické náročnosti.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Předkládaná práce má orientační využití v praxi. Závěry práce naplňují cíle bakalářské

práce.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
V práci je uvedeno, že u přístrojů Drager je 5 krát nižší spotřeba plynu potřebného ke

kalibraci zařizení. Jakým způsobem (dopočtem) jste dospěl k tomuto uvedenému závěru?
Vysvětlete své tvrzení (na str. 41 zmiňujete), že senzor pro detekci kyslíku nebudete zařazovat
do efektivní kombinace z důvodu jeho využitelnosti. Dále jaké jsou náklady na kalibraci
kyslíku?

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

Velmi dobře.

VPlzni ~
Podpis oponenta

dne 15.5.2014

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.
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