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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Diplomant se ve své práci zabývá ověřením funkčnosti metodiky pro stanovení 
maximálních výbuchových parametrů rozvířeného prachu. 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 diplomant především popisuje děj výbuchu, výbušné prachy a 
výbuchový autokláv, na němž byla prováděna měření. Stěžejní praktická část práce pak 
volně navazuje na teoretickou část popisem volby a přípravy vzorků a graficky 
zpracovanými výsledky měření. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Teoretická část práce je rozdělená do šesti hlavních kapitol. Tato část je značně rozsáhlá a 
je složena z několika literárních zdrojů, často formou citování celých nebo větších částí 
odstavců. Praktická část práce je tvořena především tabulkami a grafy naměřených hodnot a 
je poměrně nepřehledná. Některé závislosti bylo možné sloučit do společného grafu, což by 
jistě vedlo k vyšší přehlednosti a porovnatelnosti naměřených údajů. 

 
 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
• str. 8 až 11 – číslovaní vzorců poněkud monotónní, 
• str. 11 – vhodné upřesnit nebo rozvést termíny KG a KSt, 
• str. 12 – nedostatečná kvalita obr. 4, totéž u obr. 9, 10 a 11, 
• str. 56 – nedostatečný komentář k získaným číselným údajům a nevhodný formát 

hodnot na vodorovné ose grafu. 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Přínos diplomové práce spočívá v provedeném srovnání naměřených hodnot maximálních 
výbuchových charakteristik na dvou různých zařízeních a dále v ověření funkčnosti navržené 
metodiky (s některými omezeními) pro měření maximálních výbuchových parametrů 
prachovzdušných směsí na výbuchovém autoklávu VA 250. 

 
 
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 rozpracování dané 
problematiky. 

 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Diplomant v závěru své práce konstatuje, že na odlišné naměřené hodnoty, především u 
rychlosti narůstání výbuchového tlaku měla vliv zejména hodnota rozvířovacího tlaku. Bylo 
možné provést na výbuchovém autoklávu VA 20 i měření se stejným nebo srovnatelným 
rozvířovacím tlakem jako je u VA 250? 
 

10. Práci hodnotím:  
   Velmi dobře 
      
 
 
 
    Dne 15. května 2011   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


