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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  - 

Téma diplomové práce :  Detekce plynů jako prvek technické bezpečnosti osob  

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Lenka Hloušková 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

Obsah diplomové práce v plné míře odpovídá jejímu zadání. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Předložená diplomová práce má ucelenou strukturu a jednotlivé kapitoly mají logickou 

provázanost. 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

Teoretická část diplomové práce obsahuje souhrn právních a normativních předpisů (kapitola 

2) i detekčních metod (kapitola 3) pro stanovení koncentrace nebezpečných plynů a par. 

V praktické části (kapitola 4) diplomové práce jsou popsány měřicí sestavy, postupy měření i 

způsoby zpracování dat a také samotné výsledky provedených laboratorních měření. 

Celá práce je vhodně doplněna obrázky v dostatečně kvalitním provedení a přílohami 

zahrnujícími další související údaje o aparatuře a výsledcích měření. 

Textová i grafická část práce tvoří kompaktní celek, který má odpovídající formu a zároveň 

dobře srozumitelný obsah. 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

  

Hodnoty koncentrací uvedené v prvním sloupci tabulek na stranách 34 a 35 (Tab.3) 

nekorespondují s poměrem průtočných množství mísených látek (čtvrtý sloupec) a 

s odpovídajícím percentuálním vyjádřením (v posledním sloupci). Výše uvedená skutečnost 

se promítá do tabulek (Tab. 5 – Tab. 11) a grafického vyjádření koncentračních závislostí 

(Graf 1 – Graf 7) a tak přispívá k vysvětlení nelineárního chování fotoakustického signálu 

konstatovaného v diskuzi diplomové práce (kapitola 5). 

 

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

 

Práce přináší důležité informace o funkčnosti a parametrech měřicí sestavy v použitém 

experimentálním uspořádání. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Výběr studijních pramenů je vzhledem k charakteru a náplni práce odpovídající. 

 

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

 

Jazykové a formální zpracování je na dobré úrovní.  

 

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

 

Výsledek práce spočívající v konstrukci sestavy pro vytváření definovaných směsí plynů a par 

je klíčovým prvkem pro efektivní provádění kalibračních měření v rámci vývoje a 

laboratorního testování spektroskopicky založených senzorů nebezpečných látek. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Je možné konkretizovat souvislost mezi některými právními či normativními předpisy 

uvedenými v kapitole 2.1, popř. 2.2, a motivací nebo výsledky zpracované diplomové 

práce? 

 

Uveďte, zda lze měřicí sestavu v kapitole 4.1. využít také pro koncentrační měření par 

nebezpečných látek (vzorky v kapalném skupenství), popřípadě ve stručnosti navrhněte, 

jak by měla být sestava pro takovéto účely modifikována. 

 

10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

Velmi dobře 

 

 

 

 V   Ostravě   dne 13. května 2016  Václav Nevrlý, v.r. 
     Podpis oponenta 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


