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Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Michaela Perďochová 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura bakalářské práce je přehledná a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

Kapitoly jsou svým obsahem úplné. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    Diplomová práce řeší otázku analýzy zplodin hoření dřevěných materiálů, konkrétně 

přírodního dřeva, chemicky ošetřeného dřeva a dřevotřísky, za různých teplotních podmínek. 

Zplodiny tepelné degradace vzorků byly připraveny ve spalovacím zařízení dle DIN 53436. 

K měření byl použit infračervený spektrometr s Fourierovou transformací NICOLET iS10. Na 

základě měření byly identifikovány zplodiny hoření a provedlo se jejich srovnání složení při 

teplotách 400 °C a 600 °C. K identifikovaným zplodinám byla dále popsána rovněž 

související rizika. Diplomovou práci hodnotím kladně zejména pro její náročnost a zjištěné 

výsledky měření.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Pro názornější představu bych do kapitoly „8 Měřící systém“ zařadil blokové schéma 

kompletního měřícího systému.  

Stránky by se měly číslovat od úvodu, v diplomové práci je „Úvod“ na str. č. 9.  

 

 

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

    Nové poznatky vyplývají převážně z výsledků měření resp. kvalitativní analýzy zplodin 

hoření dřevěných materiálů. Na základě identifikovaných zplodin jsou popsána rovněž 

související rizika. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Použitá literatura a zdroje jsou vhodně zvoleny a odpovídají řešené problematice. Použitá 

literatura byla čerpána jak z národních, tak i ze zahraničních zdrojů. 

 

 

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

    Jazyková forma a formální zpracování diplomové práce je dobré úrovni. Kritika k formální 

stránce je uvedena v bodě č. 4. 

 

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

    Výsledky diplomové práce popsané v bodě č. 5 mohou být použity např. jako příspěvek na 

konferenci daného zaměření. Dále by se mohly výsledky měření požít pro stanovení 

kvantitativních parametrů identifikovaných zplodin a zjištění tak reálného ohrožení při tepelné 

degradaci vzorku. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Nemám žádné připomínky. 

 

10. Práci hodnotím:  Výborně 

      

 

 

 

    Dne 03.05.2012  Ing. Roman Dubový v. r. 

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


