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Téma bakalářské práce: Porovnávání technicko-bezpečnostních parametrů nafty

Jméno a příjmení: Václav Šimek

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Práce je rozdělena na základní 2 části, teoretickou a praktickou, s dalším členěním na

jednotlivé kapitoly, které jsou většinou řazeny ve vzájemných logických návaznostech.
Kapitola 1.2 je uvedena bez logického vztahu k ostatnímu textu. Některé kapitoly, zejména
v praktické části, jsou nevyvážené - obsahují řadu podrobností, ale neuvádí základní údaje -
např. stručný popis postupu měření.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Práce obsahuje popis přístrojů a postupu měření dvou technicko-bezpečnostních parametrů

motorové nafty. Výsledky měření oběma metodami jsou vyhodnoceny pomocí programu QC
Expert. Z poměrně značného množství experimentálních dat byly vyvozeny závěry, které
jsou poněkud nejasně formulovány.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Používání odborných výrazu v textu je poněkud nejisté, např. str. 9 výraz olejofinické místo

olefinické. Vpraktické části je při zpracování naměřených výsledků uvedeno, že se jedná o
hodnocení opakovatelnosti metody, ale jedná se o hodnocení opakovatelnosti výsledků
měření. Při hodnocení opakovatelnosti výsledků měření LEP byl zvolen nevhodný postup při
vyloučení výsledků a tím byl odvozen nesprávný závěr. U metody hodnocení teploty
vzplanutí nebylo uvedeno, zda byly výsledky platné dle požadavků normy.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Cílem práce bylo porovnání teploty vzplanutí zjištěné metodou podle Penskyho-Martense

s dolním bodem výbušnosti (LEP) u motorové nafty. Toto vyhodnocení bylo provedeno se
zjištěním, že nalezená závislost mezi hodnocenými parametry neodpovídá údajům
publikovaným v odborné literatuře. Navrhované zdůvodnění je uvedeno bez věcných důkazů.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny byly vybrány z literatury, která se zabývá tématikou výbušnosti v širším

kontextu. Prameny, které se týkají řešené problematiky, jsou zastoupeny sporadicky,
s výjimkou technických norem, které jsou zaměřeny k danému tématu.
Zcela nevhodně byl vybrán terminologický slovník pro definice pojmů ze statistického
hodnocení výsledků měření (Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí).

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Po formální stránce není práce zpracována příliš pečlivě. Obsahuje řadu gramatických chyb,

zejména ve větné interpunkci i ve stavbě vět, a nedodržuje jednotný styl vyjadřování. Obrázky
a tabulky jsou citovány v textu, ale zejména obrázky nejsou po grafické stránce dobře
zpracovány. Po stránce stylistické je práce zpracována na průměrné úrovni, způsob
vyjadřování je někdy nejasný.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Výsledky práce by mohly být podkladem pro další výzkum v této oblasti.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
Proč u aparatury pro stanovení LEP chyběl přívod elektrického proudu?
Jaký je vztah mezi parametry dolní bod výbušnosti a teplota vzplanutí podle odborné
literatury?

10. Práci hodnotím:
dobře

Dne 18.5.2011
Podpis oponenta

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


