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

Téma bakalářské práce: Detekce a identifikace plynných škodlivin

Jméno a příjmení: Marian Liščák

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Předložená bakalářská práce odpovídá v plném rozsahu uvedenému cíli a charakteristice celé
práce, sestávající se ze tří bodů. Lze konstatovat, že zadání bylo splněno.

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

Celá bakalářská práce teoretického charakteru je členěna do základních kapitol: od Úvodu,
Rešerše, kapitoly Vybrané nebezpečné plynné látky, Metody terénní analýzy a chemického
průzkumu, Metody laboratorní kontroly, Přístroje používané u HZS ČR, přes kapitolu Návrh
vhodných analyzátorů a detektorů a kapitol Závěr, Literatura a Seznamy obrázků a příloh.
Všechny kapitoly na sebe dobře navazují i odkazují na literaturu. Části jednotlivých kapitol
pro rozsah bc. práce jsou dostačující.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Celá práce má 10 kapitol, včetně seznamu obrázků, zkratek a příloh. Práce se věnuje
základnímu popisu HZS ČR a jednotlivým jednotkám HZS. Rovněž popisuje chemické
laboratoře v rámci HZS. Další kapitola se věnuje nejzákladnějším nebezpečným plynným
látkám, které mohou obyvatelstvo ohrožovat v případě havárie. Mezi ně patří i některé bojové
otravné látky. Další kapitola se věnuje principům metod, na kterých jsou založeny přístroje
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používané u HZS, ať už se jedná o jednoduché detekční prostředky, univerzální detektory, či
analyzátory, přenosné chemické laboratoře apod. Práce navrhuje použití do praxe i některých
analyzátorů a detektorů pro HZS, kde jsou uvedeny kriticky výhody i jejich nevýhody. Autor
práce se velmi dobře orientuje v těchto analyzátorech a detektorech.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

• V anotaci, v anglické části, chybí přeložit poslední slovo chemická laboratoř v rámci
klíčových slov, kdy v anglické části je tedy o jedno slovo méně.

• Str. 11, kap. 2.3, 1. věta: ... chlór se používá ke sterilizaci pitné vody ... Použil bych jen
k desinfekci pitné vody, namísto slova sterilizace.

• Str. 13 - Dělení látek se smrtícím účinkem (sarin, oman, mělo být určitě soman, jedná se o
překlep).

• Str. 15, nelíbí se mi používání pojmu "pík". Dal bych raději absorpční pás, nebo jen pás.
• Obr. 2 a 3 nemají dobrou kvalitu.
• Na obr. 5 jsou anglické názvy, což není na škodu, ale mělo by to být v celé práci

sjednoceno, obdobně na obr. 6, kde jsou části uvedeny německy.
• Obr. 8 není příliš vhodný, zvolil bych jiný s lepším popisem.
• U obr. 9 mohl být vyfocen i plastový proužek Detehitu.

Obecně - některé obrázky nejsou v dobré kvalitě ajsou nejednotné.

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

Práce přináší zajímavé poznatky z pohledu využití různých univerzálních detektorů a
analyzátorů. Jsou jednoduše popsány a podávají ucelený přehled, jaké analyzátory jsou v praxi
využívány.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Studijní prameny jsou převážně www odkazy, větší polovina, pak odkazy na časopisy, či
kapitoly knih a zákony k HZS. Pramenů je celkem 49. Uvítal bych však i citace na odborné
články, které mi zcela chybí. Literatura 41, kde je citace, co je jednotka ppm, se mi zdá
zbytečná.

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

Z formálního pohledu je práce dobře napsaná, někdy se objevují překlepy, některé věty mohly
být lépe napsány, ale nesnižují úroveň práce.

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

Další využití práce je spíše praktické, kdy se pracovníci HZS mohou dozvědět o jednotlivých
typech analyzátorů a detektorů, jejich výhody a nevýhody, což hodnotím velmi kladně. Tato
práce jim může posloužit jako významné vodítko k nákupu přístrojů.
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9. Připomínky a otázky k obhajobě.

K obhajobě mám tyto otázky:

a) Může autor bc. práce srovnat, jaká je vybavenost HZS z pohledu různých analyzátorů
u nás a v Evropě, nebo alespoň v okolních zemích?

b) Na straně 16, kapitoly 3.2 je uveden princip elektrochemického článku. Z čeho je
složen gelový elektrolyt u elektrochemického článku, a které plyny lze detekovat?
Není to zde uvedeno.

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

-výborně-

V Ostravě dne 16.5.2014
Podpis oponent

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