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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
obhajoba této bakalářské práce se koná dne

Téma bakalářské práce:

Zkoumání vlivu příměsi metanu na maximální výbuchové parametry vybraných
průmyslových prachů

Jméno a příjmení studenta (-ky) : Miloslava Jánská

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Bakalářská práce odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Práce je velmi slabá, co se týká teoretického základu. V úvodu jsou
rozebírány nesouvisející poznatky navíc z jednoho literárního zdroje následuje
popis zařízení, které je vzhledem rozsahu práce příliš rozsáhlé. Chybí zde
teorie hybridních směsí, a rozbor metody měření způsobu rozviřování a určení
koncentrací směsí atd.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce se ve stylu psaní "láme" na str. 24, kdy studentka začíná
psát v 1.osobě j.č. a práce tak začíná být spíše jen nějakým pojednáním, než
věděckou prací. Například kapitola 4.2 je velmi subjektivní. Již zmíněno výše v
celé práci se nedozvíme proč a kdy může k nebezpečí hybridních směsí
nastat a především jaké to nebezpečí je. Kladně hodnotím laboratorní práci
studentky a zpracování výsledků i zapojení do grantu. Interpretace výsledků a
velmi obecný závěr mne vede k pochybnosti, zda studentka pochopila zadání
bakalářské práce. Předposlední odstavec v závěru hovoří za vše.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
}> Grafy a vzorce v teoretické části jsou ve špatné kvalitě a zbytečně "nafukují"

teoretickou část svou velikostí.
}> Na str. 23 v obr. 3.9 je chyba která se následně vyskytuje i v dalších částech

práce a to pojem: .rozšiřovací zařízení". Patrně zapůsobil textový editor se
svou aktivní opravou pravopisu.

}> Výběr vzorků na str. 24 je velmi zvláštní a nechce se mi to komentovat a navíc
je to vše dementováno poslední větou na stránce.

}> V grafech na str. 31 a 32 jsou na vertikálních osách špatné jednotky a
nesedí číslování grafů. Jedná se o veličinu: rychlost narůstání tlaku.

}> Kapitola 4.3.4 vypadá dobře v obsahu, ale po přečtení zpochybňuje celé
měření potažmo celou práci.

5. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Bakalářská práce nepřináší žádné nové poznatky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studentka opomněla čerpat z literárních pramenů. Opsání skript nepovažuji
za teoretický rozbor problematiky. Chybí zahraniční literatura.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Jazyková stránka je dobrá. Vyskytuje se zde několik stylů psaní, což působí
nedůvěryhodně.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Po dokonalejším rozboru výsledků a proměření některých závislostí lze
výsledky publikovat.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
}> Na str. 27 je zmíněná navážka a více je to rozvedeno v kapitolce 4.3. Proč si

studentka "volila" tuto koncentraci, když měla pracovat s maximálními
výbuchovými parametry?

}> Jakým způsobem se nastavovala koncentrace metanu ve výbuchovém
autoklávu?

}> Studentka měřením ověřila, že přidáním metanu se mění parametry výbuchu.
Z výsledků vyplývá, že se dosahovalo mnohem menších maximálních
výbuchových parametrů, než uvádí literatura. Pro metan je max. výb. tlak.
7,4barů ve výsledcích práce je maximálně 5,6 u mouky a 5,8 u uhlí. Jsou tedy
podle těchto výsledků hybridní směsi méně nebezpečné, než samotný metan
ve směsi se vzduchem. Studentka by to měla vysvětlit proč tomu tak je. To že
se posouvá optimum o 0,5%, vzhledem k nejistotě měření, nepovažuji za
zjištěné nebezpečí hybridních směsí (uvedeno v posledním odstavci závěru
práce).

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře,
nevyhovující)

- dobře-

dne 18.5.2011 ~
Podpis oponenta

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


