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Téma bakalářské práce :  Emisivita materiálů v závislosti na vlnové délce záření 

      

      

Jméno a příjmení: Dominik Jursa 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Bakalářská práce splňuje předem daný cíl a svým obsahem odpovídá zadání v plném 

rozsahu. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura předložené bakalářské práce působí uceleným dojmem. Práce je rozdělena do 5 

kapitol, které na sebe logicky navazují. Práce je doplněna množstvím obrázků, grafů a 

tabulek, které vhodně doplňují informace popsané v textu. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Vlastní práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnován 

elektromagnetickému záření, emisivitě, zákonům o záření a měření teploty a sálavého toku. 

V úvodu pratické části autor popisuje podmínky, při kterých měření probíhalo a technické 

parametry termokamery FLIR T640. Pro experiment si vybral tyto druhy zářičů: běžnou 

žárovku o výkonu 200 W, infražárovku o výkonu 150 W a sálavý panel. Následuje popis 

samotného průběhu měření – příprava šesti různoberevných vzorků, sestavení měřícího 

systému. V další části jsou popsány postupy experimentu pro vybrané zářiče a následně je 

provedno vyhodnocení vysledků. 

Na základě provedených pokusů došel autor k závěrům, že nejnižší možná míra emisivity byla 

zaznamenána v případě záření infražárovky, nárůst emisivity pro všechny vzorky nastal při 

vystavení záření obyčejné žárovky vybavené usměrňovací trubkou. Nejvyšší možnou 

emisivitu vykazovaly vzorky při ozáření sálavým panelem, kdy došlo u všech vzorků k 

maximálnímu nárůstu emisivity. 



Autor prokázal dostatečnou orientaci v problému a dostatečnou úroveň znalostí, pomocí 

kterých řešil zadaný problém. Závěrem autor navrhuje další možnosti pro práci v této oblasti. 

Bakalářská práce má předpoklady pro to, aby její závěry byly použity v praxi. Práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Nemám k práci připomínky. 

 

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

    Bakalářská práce nepřináší nové poznatky. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    K výběru a využití studijních pramenů nemám žádné připomínky. 

 

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

    Bakalářská práce odpovídá svým formálním zpracováním požadavkům kladeným na 

závěrečné práce, je psána srozumitelně a přehledně, s  drobnými gramatickými nedostatky, 

technické zpracování je na velmi dobré úrovni.  

 

 

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

    Praktické využití práce spočívá v experimentálním porovnání emisivity testovaných vzorků 

pro tři různé zářice - běžnou žárovku o výkonu 200 W, infražárovku o výkonu 150 W a sálavý 

panel. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Jak se stanovuje emisivita? Jaké jiné zdroje by bylo možno použít? V závěru hodnotíte 

průměrné hodnoty emisivity a pro infražárovku uvádíte, že chyba z prvního měření byla 

velká, vysvětlete. 

 

10. Práci hodnotím:  

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

   výborně 

      

 

 

 

 V Ostravě   dne 9.5.019   

    Mgr. Kateřina Kozlová Ph.D. 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


