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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  - 

Téma diplomové práce : Analýza bezpečnosti v lakovně dřevěných výrobků      

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Hana Beinsteinová 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

    Předložená diplomová práce odpovídá stanovenému zadání. Cíl práce byl splněn.  

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Diplomová práce je členěna do jedenácti kapitol. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují a tvoří kompaktní celek. Diplomová práce je navíc doplněná přílohou. 

 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

    Studentka se ve své diplomové práci zabývá analýzou bezpečnosti v lakovně dřevěných 

výrobků s ohledem na možnost vzniku požáru nebo výbuchu. Práce je tvořena teoretickou 

částí, kde studentka někdy až zbytečně podrobně popisuje vybranou lakovnu a technologie v 

ní používané. Dále se studentka zaměřila na vysvětlení základních pojmů a statistiku požárů 

lakoven. Praktickou část studentka rozdělila na laboratorní experiment, ve kterém se zaměřila 

na stanovení vybraných požárně technických charakteristik připravených směsí látek, 

používaných v lakovně, a analýzu a hodnocení rizik.  

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

    Jako jedinou kritickou připomínku uvádím celkem velký rozsah práce, způsobený 

zbytečným zabíháním do detailů, které až tak nesouvisí se zadáním práce.  

 

 

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

 

    Studentka provedla analýzu a hodnocení rizik v lakovně a zpracovala návrh bezpečnostních 

opatření v lakovně. 
 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

    Autorka čerpá z 38 literárních zdrojů. V drtivé většině se jedná a tuzemskou literaturu.  

 

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

 

    Jazykovou stránku a formální zpracování diplomové práce hodnotím i přes ojedinělé 

pravopisné chyby kladně. Trochu rušivě působí dělení tabulky 17 na dvě strany. 

 

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

 

    Výsledky této diplomové práce mohou být použity ve vybrané lakovně pro snížení 

nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Na diplomantku mám jednu otázku: 

- studentka si pro analýzu rizik v lakovně vybrala indexovou metodu Dow´s Fire and 

Explosion Index. Jako důvod uvedla osobní zkušenost s touto metodou. Je možné pro analýzu 

rizik použít i jinou metodu? Pokud ano, jakou a jaké výhody nebo nevýhody ve srovnání 

s použitou metodou by další navržená metoda analýzy rizik měla? 

 

10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
    
velmi dobře 
      
 
 
    Dne 15. 4. 2011   
     Podpis oponenta 

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


