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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Diplomant se ve své práci zabývá zkoumáním vlivu příměsi metanu na meze výbušnosti 
vybraných průmyslových kapalin. Zpracování bakalářské práce odpovídá předloženému 
zadání. 

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

     Struktura bakalářské práce odpovídá zadání. Práce se dělí na teoretickou a praktickou 
část. V teoretické části práce diplomant především popisuje děj výbuchu, meze výbušnosti, 
hořlavé kapaliny a vypařování kapalin. Stěžejní praktická část práce pak volně navazuje na 
teoretickou část popisem výbuchové komory, na níž byla prováděna měření, postupem 
měření a výsledků měření. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
    Teoretická část práce je rozdělená do čtyř hlavních kapitol. Tato část je rozsáhlá a je složena 
z několika literárních zdrojů, často formou citování celých nebo větších částí 
odstavců. Praktická část práce je tvořena popisem měřícího zařízení, postupem měření a 
především tabulkami a grafy naměřených hodnot. 

 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    V práci se nachází drobné překlepy a nepřesnosti. 
 
 



5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    Přínos bakalářské práce spočívá v získaných datech z experimentálního stanovení vlivu 
příměsi metanu na meze výbušnosti kapalin. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Výběr literatury z českých zdrojů je dostatečný. Zahraniční zdroje nebyly použity. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Zpracování práce je po formální stránce průměrné, jazyková stránka je průměrná. 
 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Práci lze využít jako studijní nebo podkladový materiál pro další zkoumání vlivu příměsi 
metanu na meze výbušnosti kapalin. 
 
 
9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

- 
 
10.Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   Velmi dobře 
      
 
 
 
    Dne 7. května 2012   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


