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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:   

Téma diplomové práce:   

 

Výpočet a verifikace teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv 

 

Jméno a příjmení diplomanta (-ky):  

Bc. Tereza Zahálková 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Předložená diplomová práce Bc. Zahálkové odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Diplomová práce je přehledně a logicky strukturovaná. Obsah jednotlivých kapitol 

odpovídá požadavkům kladených na diplomové práce a také jejímu zadání. 
 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

   Teoretická část práce plnohodnotně představuje problematiku a současný stav studované 

oblasti týkající se stanovení teploty vzplanutí binárních směsí alternativních paliv za použití 

různých matematicko-fyzikálních predikčních modelů. Vlastní část je těžištěm předkládané 

diplomové práce a je zpracovaná na velmi dobré odborné úrovni. Obsahuje experimentální 

část i vlastní výpočty. Velmi kladně hodnotím obě části, jak preciznost uskutečněných 

experimentů, tak rozsáhlou matematickou predikci využitím vícerých modelů. Všechny 

získané výsledku jsou výborně prezentovány v podobě obrázku a grafů, kvantitativní údaje 

jsou také přehledně uvedeny v tabulkách. Jednotlivé výsledky a závěry, jsou průběžně 

odborně diskutovány a doplněny o matematicko-statistické porovnání. V závěrečné části 

autorka stručně a výstižně zhodnotila své výsledky a také uvádí výstižný přehled dalšího 



možného rozšíření studované problematiky. Autorka také doplnila diplomovou práci o 

přílohovou část, kde jsou podrobně uvedeny všechny výpočty dle použitých modelů. 
 

 

 4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    K práci nejsou žádné kritické připomínky. 

 

 

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

    Komplexně celá práce přináší ucelený pohled na problematiku uvádění některých 
nebezpečných vlastností chemických látek, zvláště teplotu vzplanutí jak v bezpečnostních 

listech, tak v odstupních databázích a potřebu dalšího studia možnosti stanovovaní teplot 

vzplanutí u jednak již stanovených hořlavých látkách a hlavně také ve formě směsí, které jsou 

často využívané v chemickém průmyslu. Diplomová práce tak přináší nové poznatky 

v experimentální i výpočetní části. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Autorka při zpracování diplomové práce využila a zpracovala aktuální zahraniční, a také 

českou odbornou literaturu.  

 

 

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

    Formální i jazyková stránka diplomové práce jsou na výborné úrovni. 

 

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

    Přínosem práce je jednak verifikace originálních dat směsí alkoholů, a také publikace a 

prezentace výsledků v podobě oborného článku, který je uveden v přílohové části, co 

hodnotím nadmíru pozitivně. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

K práci Bc. Zahálkové mám pouze jednu otázku, a to, v kterém časopise, bude 

prezentován článek zpracován a uveden v příloze E.   

 

10. Práci hodnotím:  

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

   Výborně 

      

 

 

 

 V Ostravě   dne 17. 5. 2018   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


