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obhajoba této diplomové ptáce se koná dne: -

Téma diplomové práce : Vliv hmotnosti vzorku na hodnotu

PRÁCE

teploty vznícení

Jméno a p íjmení diplomanta (-ky) : Bc. Tomáš Svozilek

prosíme vás o stručné a vÝstžné odpovědi na následuiící otázkv:

1. Odpovídá diplomovápráce uvedenému zadéni v plném rozsahu?
Cílem práce bylo kvantifikovat změnu teploty vzniceni v závislosti na hmotnosti vzorkri u

vybran;fch materiál na zá <ladě proveden; ch zkoušek. Tato závislost byla vyhodnocena
včetně ově ení vlivu dalších parametru, které souvisí se změnou navéňky vzorku. Diplomová
práce odpovídá uvedenému zadéni.

2. Jakhodnotíte p edloženou diplomovou práci z hlediska struktury anávaznosti jednotlivych
částí práce, p ípadně jejich riplnosti?
Práce je vhodně strukturována a rozdélena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické.

Obsahuje porovnání našich i zahraničních norem, určenych ke stanovení teploty vzniceni, a
hodnotí jejich rozdíly. Jednotlivé kapitoly jsou dob e rczvrženy amají logickou návaznost.

3. Zekladttt áodnocení diplomovó práce:
Práce je zpracovrina p ehledně a zjištěné vysledky jsou vyjád eny formou tabulek i grafil.

Rozsah, v; běr a azení informací bylo provedeno s dobr}m p ehledem o ešené problematice
a o praktickém provedení zkoušek. P ínosem práce je detailní vyhodnocení q sledkri zkoušek
a chování 3 materiálri p i stanovení teploty vznícení. Textová a grafická ťrprava odpovídá
požadavkrim a text je doplněn fotodokumentací, která podávánázomym zp sobem doplňující
informace.

4. Jínépoznatky, kritické p ipomínky:
Formulace závérečného hodnocení je trochu nep ehledná a postrádá porovniání se závéry

jin; ch ptaci, které eší tuto problematiku.

5. Uveďte, zdaav kterych částech p ináší diplomová práce nové poznatky?
Vdiskusi vysledkri a v závéru je provedeno jejich hodnocení, které je p íspěvkem ke

zkvalitnění a,ntyšení reprodukovatelnosti v sledkri zjištěn ch norínovanou metodou.



6. Jaká je charakteristika výběru avylůití studijních pramenů?
Výběr avyllžiti studijních pramenů odpovídá zarněŤeni zpracovávaného tématu.

7. Hodnocení formální stránky Qazyková stránka, formální zpracování):
Formální zpracovéní práce je na dobré úrovni, s minimem překlepů. Z hlediska jazykového

je práce zptacována jasně, se správně používanými technickými terminy, kterým byla
věnována značná pozorno st.

8. Jaký je způsob využiti práce (publikace, praktické využití)?
Výsledky mají praktické využití jak při zkoušení materiálů tak při interpretaci výsledků

zkoušek.

9. PřipomíŇy aotánky k obhajobě.

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborněo velmi dobře, dobřeo nevyhovující)
Diplomovou práci hodnotím stupněm "výborně".
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Poznámka:
V p ípadě pot eby m žete jednotlivé body rozvést ve zvláštnípŤiloze.


