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Téma bakalářské práce :  Posouzení nebezpečí výbuchu vybrané lakovací kabiny pro 

nanášení organických tekutých nátěrových hmot ve vybrané společnosti 

      

      

Jméno a příjmení : Jaroslav Blažek 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Bakalářská práce je zpracována v plném rozsahu dle zadání. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou 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 bakalářské práce: 

    Bakalářská práce se zabývá posouzením stávající protipožární a protivýbuchové ochrany a 

návrhem technických a organizačních opatření vedoucí ke snížení rizika požáru a výbuchu. 

Pro praktickou část posouzení byla vybrána lakovna tekutých nátěrových hmot ve společnosti 

Vítkovice Cylinders, a.s. Bakalářská práce je, až na malé výtky uvedené v bodě č. 7., kvalitně 

zpracována s odpovídajícími praktickými výstupy.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    V práci se vyskytují jen malé překlepy, viz bod č. 7. 

 

 

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

    Bakalářská práce uvádí nové poznatky zejména pro zaměstnavatele v podobě návrhu 

technických a organizačních opatření. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

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

 

 

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

    Formální zpracování je na dobré úrovni, vytknul bych pouze nesprávné datum zadání na 

titulním listě (30.09.3012 namísto 30.09.2011), nesprávný rok nařízení vlády č. 406/2003 Sb. 

(namísto 2004, str. 11) a gramatické chyby u slova vyplývá (např. na str. 38 a 41 je uvedeno 

vyplývají a vyplývající) 

 

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

    Výstupy této práce bude možné využít v rámci aktualizace povinností u zaměstnavatele a 

s jistými úpravami, také jako příspěvek na konferenci zaměřenou na BOZP a PO.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

Nemám žádné připomínky. 

 

10. Práci hodnotím:  Výborně 

    

      

 

 

 

    Dne 10.05.2012  Ing. Roman Dubový v. r.  

     Podpis oponenta  

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


