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HODNOCENÍ BAKALÁŘsrn pnÁcn

obhajoba tétobakaláŤské práce se koná dne:

Téma bakalářské práce:
Aktualizace vnitřního havarijního plánu v BorsodChem NíCIJZ, s.r.o.

Jméno a pffjmení studenta C kv): Tomáš lllík

prosíme vás o stručné a vÝstižné odpovědi na následuiící otázkv:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenéma zad,ání v plném rozsahu?
Ano, odpovídá.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotliých části práce, případně jejich úplnosti?
Bakalářská práceje z hlediska struktury přehledně zptacována a jednotlivé části na sebe
navazuji.

3. ZáHadní zhodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce velmi přesně popisuje skutečnosti a problémy, které se
r,yskytují při provozování provozů s amoniakem v podniku. Práce hodnotí rizika při
práci s amoniakem jako nebezpečnou chemickou látkou, popisuje možné problémy při
provozování a nutná opatření kzabráněru škod na zdraví a majetku obyvatel. Jsou zde
uvedeny specifické technické prostředky jako doporučení pro zlepšení stalu v podniku.

4, Jiné poznatlryo kritické připomínky:
Opatření uvedená v bakalářské práci jsou proveditelná aúčinná.
Nutno však připomenout, že opatŤerll je potřeba posoudit i z hlediska rentability,
s přihlédnutím k mnoh;fim preventiwím opatřením v údržbě ataké k finanční náročnosti
všech nawhovaných opatření.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatlry?
Bakalářská práce přináší nově nár,,rh koŇrétních opatření pro vylepšení současného
star,u v systému hlídání expedice amoniaku v podniku potrubním systémem.
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Doporučuje systém čidel detekujících únik amoniaku a také čidla monitorující tlakové
poměry v potrubním systému.

Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr a využití studijní literatury se odvíjí od tématu bakalrářské práce a je zaměřen
především na zá/r.otvÉ nolmy, předpisy a statistické údaje, vztahujíci se k uvedené
problematice.

Hodnocení fomální stránlry ( jaryková stránka, formální zpracování ):
Formální úprava, členění jednotli\rych kapitol i jazyková stránka této práce je na velmi
dobré urormi.

Jalcý způsob využití práce ( publikace, praktické vyufití)?
Praktické využítí bakalařské práce - práce bude sloužit jako podkladový materiál při
dalším hodnocení rizik u amoniaku v souvislosti s potrubními mosty. Komise zabyvajici
se v Borsodchem MCHZ, s.r.o. hodnocením rizik vyhodnotí výsledky bakalařské práce
a na zák|adě závěrečné zprávy komise doporučí případní vylepšení v systému expedice
amoniaku potrubními mosty.

práci hodnotím:
Zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

ve|ni dobře

Dne 10.5.2012

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