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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne: -

Téma diplomové práce:

Zvýšení bezpečnosti provozu testovacích zařízení ve Visteon-Autopal Services, s.r.o.

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Andrea Besedová

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Bakalářská práce odpovídá zadáni v plném rozsahu.

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

Struktura posuzované diplomové práce je přehledná, jednotlivé kapitoly práce na sebe
systematicky navazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce, řešící otázky nebezpeční výbuchu, se ve své teoretické části srovnává
nejprve charakteristiky stávajícího a nového chladiva, definuje základní legislativní rámec,
charakterizuje a seznamuje s posuzovanými zařízeními. Jednotlivé kapitoly teorie lze
klasifikovat jako velmi dobré.
Druhou část práce, část praktickou, tvoří dvě hlavní, stěžejní kapitoly, a to kapitola 5 -
analýza rizik strojních zařízení a kapitola 6 - Opatření pro zajištění vyšší úrovně
bezpečnosti provozu testovacích zařízení. V těchto kapitolách diplomantka předvedla
schopnost samostatně pracovat a analyzovat nebezpečí výbuchu, stanovit zóny pro
prostředí s nebezpečím výbuchu. Následně pak studentka přichází s návrhy, jaké u zařízení
zvýšit bezpečnost.
Diplomová práce je zpracována kvalitně.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Kritické připomínky k diplomové práci nemám.

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

Celá diplomová práce nepochybně přínosem pro praxi. Především kapitola 5 a 6 přináší
provozovateli konkrétní výstupy, jenž by měly být přijaty z důvodu zvýšení bezpečnosti.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Diplomová práce využívá dostupnou literaturu v ČR, zároveň uplatňuje požadavky norem
EU pro danou problematiku.

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

Po formální stránce diplomová práce splňuje definované požadavky.

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

Předpokládám, že diplomantka výsledky své diplomové práce bude aplikovat u
provozovatele posuzované technologie za účelem zvýšení bezpečnosti (aplikace výsledků
do směrnic BOZP, pracovních postupů apod.).

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

Otázky:
1) Tabulka č. 6.1 na straně 50 definuje výpočet předpokládaných nákladů

navrhovaných opatření. Z jakých zdrojů jednotlivá finanční ohodnocení vycházejí?
2) Ovlivní změna chladící kapaliny a především navrhovaná technická opatření

diplomantky, stávající přijaté (zavedené) organizační opatření provozovatele?

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

Výborně.

Dne 14. května 2012 II
Podpis oponenta

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


