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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Diplomantka se ve své práci zabývá revizí používaných postupů havarijního plánování a 

doporučených postupů pro likvidaci mimořádné události, typu havárie při přípravě hnojiv. 

Zpracování diplomové práce odpovídá předloženému zadání. 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura diplomové práce odpovídá zadání. Práce se dělí na teoretickou a praktickou 

část. V teoretické části práce diplomantka především popisuje legislativní rámec, 

bezpečnostní a preventivní opatření a vybrané havárie, které se udály jak v České Republice, 

tak ve světě. Praktická část práce pak volně navazuje na teoretickou část analýzou konkrétní 

havárie v Toulouse. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Teoretická část práce je rozdělená do sedmi hlavních kapitol. Tato část je poměrně 

rozsáhlá a je složena z několika literárních zdrojů, často formou citování celých nebo větších 

částí odstavců. Praktická část práce je tvořena analýzou konkrétní havárie s aplikováním 

modelu TNT ekvivalentu ke stanovení jednoho ze základních výbuchových parametrů, a to 

výbuchového tlaku. 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 str. 27 – odrážka „budovy by měly uschovány …“ nedává smysl, 

 str. 36 – hodnoty v tabulkách 1 a 2 ve vztahu ke škodám jsou diskutabilní. Přesnost 

(počet desetinných míst) číslic ve sloupci „přetlak“ u obou tabulek je neúčelně 

vysoká, z praktického hlediska nevyužitelná. 

 str. 61 – slovo „zdeformování“ v kapitole 8.2 by bylo vhodnější nahradit např. 

slovem destrukce, 

 str. 62 – v Tabulce 6 místo rozsahu vzdálenosti poškození by bylo příhodnější použít 

pouze maximální hraniční vzdálenost určitého poškození např. do 700 m atd. 

 

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

    Přínos diplomové práce spočívá v provedené rešerši havárií, které se udály při přípravě 

hnojiv jak v tuzemsku, tak v zahraničí a dále v navržených doporučeních a opatřeních, ať už 

pro provozy zabývajícími se výrobou hnojiv nebo pro zasahující složky IZS. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Výběr literatury z českých i zahraničních zdrojů je dostatečný. 

 

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

    Zpracování práce je po formální stránce průměrné, jazyková stránka je průměrná. 

 

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

    Práci lze využít jako studijní nebo podkladový materiál pro další podrobnější rozpracování 

dané problematiky. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Tepelné sálání 

Diplomantka ve své práci vyjmenovává několik kategorií poranění člověka/lidí výbuchem. 

Jedna z podstatných příčin těžkých zranění nebo úmrtí ovšem není v práci zmíněna. Bylo by 

možné doplnit, která podstatná příčina byla opomenutá? Pro výpočet výbuchových přetlaků 

byly použity dva vzorce, a to dle Sadovskiho a Bakera. Existuji ještě další podobné 

výpočetní postupy pro určení výbuchových přetlaků? 

 

10. Práci hodnotím:  

   Velmi dobře 

      

 

 

 

    Dne 30. prosince 2014   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


