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Jméno a příjmení: David Pastrňák

Prosím Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá zadání ze dne 30.11.2010 a cílům v plném rozsahu. Diplomant

se ve své práci zaměřil na řešení uvedená v charakteristice práce a tím splnil její cíl.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
častí práce, případně jej ich úplnosti?
Struktura bakalářské práce byla utvořena tak, aby bylo důsledně splněno její zadání.

Jednotlivé části bakalářské práce na sebe správně navazují. Práce je logicky členěna do
kapitol a podkapitol. V úvodní části jsou definovány pojmy a popsány významné průmyslové
havárie z minulosti. praktická část je aplikována v podniku Galvan.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce, řeší preventivní protipožární opatření ve společnosti Galvan. Významnou

částí bakalářské práce je popis provozu Galvan. včetně technologických postup li vybraných
zařízení. Největším zdrojem rizika požáru a výbuchu byly označeny dva zásobníky
zkapalněného plnu LPG. Pro tyto zásobníky byla provedena analýza Dows Fire&Explosion
Index a metoda Failure Mode and Effects Analysis. Byl stanoven poloměr a plocha následků
těchto zásobníku. Dále bylo řešeno metodou HAZOP rizika vyplývající z chodu průběžné
vypalovací pece.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Bakalářská práce je vhodně doplněna tabulkami, správnými obrázky a schématy. Vyšší

rizika hrozí při úniku toxických a nebezpečných látek a jejich působeni na životní prostředí,
která v bakalářské práci nebyla řešena.

5. Uveďte, zda a ve kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Bakalářská práce přináší potřebné informace pro přijetí opatření v hodnoceném podniku.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních parametrů?
Pro vypracování bakalářské práce čerpal studen z velké škály odborné literatury a současně

využíval internetové stránky.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování)
Bakalářská práce má velmi dobrou textovou a grafickou úpravu. Po formální a jazykové

stránce nemám žádné připomínky.

8. Jaký je způsob využití práce( publikace, praktické využití)
Práce může být využita odbornými pracovníky v uvedené společnosti a přináší pro ně

potřebné ucelené informace.

9. Práci hodnotím:
Velmi dobře

Dne 12.5.2011
Podpis oponenta


