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obhajoba této bakalářské práce se koná dne: --

Téma bakalářské práce: Biocel Paskov a.s. a ochrana obyvatelstva

Jméno a příjmení: Tereza Moravcová

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky :

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Bylo-Ii záměrem bakalářské práce seznámení, zmapování stavu ochrany
obyvatelstva v okolí Biocel Paskov a.s. od začátku provozu, tj. 1983, do dnešních dní,
bylo dle mého názoru dosaženo daného zadání bakalářské práce.
Pokud ale měla být podchycena oblast blízké budoucnosti podniku a ochrany
okolního obyvatelstva, tak zadání nebylo zdaleka dosaženo.

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

Strukturu bakalářské práce hodnotím velmi dobře.
Návaznost jednotlivých částí je velmi dobrá.
Úplnost jednotlivých částí je s ohledem na limitující rozsah bakalářské práce na
odpovídající úrovni.

3. Základní hodnocení bakalářské práce:

Zadání bakalářské práce je z oblasti, která je důležitá z hlediska ochrany okolního
obyvatelstva podniku. Je správně zmiňován rozdílný způsob ochrany zaměstnanců,
cizích firem, návštěv vareálu podniku a obyvatel okolních obcí v těsné blízkosti
podniku.
Nepříznivé účinky používaných nebezpečných látek na zdraví člověka jsou
rozvedeny stručně a přehledně.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Postrádal jsem dle kapitoly 2 jasnějšího výstupu optimalizace ochrany obyvatelstva,
příp. navržení přesnějších možností ke zlepšení ochrany obyvatelstva a jejich
informovanosti.

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

Nové poznatky bakalářská práce přináší v části modelování úniku vybraných
chemických látek (chlór, peroxid vodíku, oxid siřičitý). I když pro zařízení s chlórem,
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resp. peroxidem vodíku a oxidu siřičitého byla provedena řada analýz v rámci
zpracovávání bezpečnostní dokumentace, modelování programem ALOHA zatím
nebylo provedeno a jeho výsledky bude vhodné porovnat s výsledky již provedených
analýz.

6. Jaké je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Výběr studijních pramenů je odpovídající zadanému tématu, využití studijních
pramenů je v textu bakalářské práce znatelné, leč v několika místech špatně
implementováno.

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

V bakalářské práci jsou používány správné odborné výrazy z této problematiky, po
jazykové stránce je bakalářská práce velmi dobrá a celkové zpracování je velmi
dobré.
Hůře musím hodnotit rozdílný styl zpracování jednotlivých kapitol, kde největší rozdíl
je vidět hlavně v 8.1.1 a 9.1, 9.2, 9.3.

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

Bakalářská práce najde své využití jako materiál, který seznámí zájemce s historií
používaných chemických látek při výrobě buničiny v Biocel Paskov e.s. Po vhodném
zpracování mohou být publikovány výsledky jednotlivých analýz.

9. Připomínky a otázky k obhajobě

Při obhajobě doporučuji položit otázku:
Jaká opatření v oblasti ochrany obyvatelstva okolních obcí doporučujete pro zvýšení
jejich informovanosti o možné havárii?

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

Celkově hodnotím bakalářskou práci jako dobrou s ohledem na zpracování dané
problematiky. Studentka řešením bakalářské práce prokázala znalost problematiky, je
schopna ji řešit a jsem přesvědčen, že bude schopna uplatnit své teoretické znalosti při
řešení dané problematiky přímo v praxi. Bude třeba ale zapracovat na správném
využívání poskytovaných informací a jejich interpretaci a implementaci. Celkově měla
ztíženou situaci v návrhu nových opatření, kdy posuzovaným objektem je firma, která
provozuje zařízení s chemickými látkami od r. 1983 a řada opatření je již řadu let
uvedena do praxe. Přesto některá doporučení uváděná v bakalářské práci budou
podnikem posouzena při nejbližší pravidelné novelizaci bezpečnostní dokumentace.

Dne 12. 05. 2011
p~onenta

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

Počet vyhotoven í: 3
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