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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  - 

Téma diplomové práce :  Bezpečnostní aspekty zábavní pyrotechniky 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Michal Čermák 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Diplomová práce z větší části odpovídá zadání. Od zadání se odchyluje v teoretické části tím, 

že se do hloubky zabývá legislativou. V zadání také nebylo požadováno zpracovat statistiku. 

Naopak postrádám část zabývající se složením zábavní pyrotechniky.  

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

      

Diplomová práce je psána víceméně přehledným způsobem. Jednotlivé kapitoly na sebe příliš 

nenavazují. Poznatky z teoretické části ani statistiky nejsou zohledněny v závěrech práce. 

Obecně je třeba říci, že jednotlivá části nejsou příliš provázány a chybí také zdůvodnění 

prováděných měření.   

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

   

Diplomant měl v práci řešit bezpečnostní aspekty zábavní pyrotechniky. Největší část práce je 

věnována teoretickému a legislativnímu úvodu. Nejsou stanovena žádná objektivní 

bezpečnostní kritéria a vlastnosti, které by měla zábavní pyrotechnika splňovat, aby ji bylo 

možné považovat za bezpečnou. Proto se provedené zkoušky „výbuchového“ tlaku, 

akustického tlaku a rozletu částic jeví jako zbytečné, protože naměřené hodnoty není s čím 

porovnávat a student to v práci také neprovedl. Prosté přirovnání např. naměřené hodnoty 

akustického tlaku s hodnotou tabulkovou nelze považovat za vyčerpávající. Za přínosné lze 

v práci považovat provedené měření a kontrola fyzických rozměrů, vnitřního uspořádání a 

vážení vzorků zábavní pyrotechniky. Výpočet tlaků při výbuchu na základě stavové rovnice 

ideálního plynu je nepřesný a získaná hodnota „tlaku“ nemá žádné reálné využití. Vypočtená 

hodnota „tlaku“ také nijak nerespektuje pevnost obalu. Srovnávat ji s hodnotou naměřenou ve 



výbuchovém autoklávu by bylo bezpředmětné. Závěrem konstatuji, že diplomant sice provedl 

celou řadu měření, ale tyto nejsou patřičným způsobem zhodnocena a porovnána 

s teoretickými předpoklady.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Str. 39 kap. 3.1: Nazývat měření základních rozměrů zkouškou se mi jeví zvláštní.    

Str. 63: kap. 3.6.2: Kapitola je nazvána „Výsledek měření“ přičemž jsou prezentovány 

výsledky výpočtu „tlaků“.  

Str. 65: kap. 3.7.1: Domnívám se, že hlukoměr neslouží k tomu, aby zaznamenával „křivku 

„výbuchu“.  

 

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

 

Nejsem schopen posoudit, zdali hodnoty získané při jednotlivých měřeních jsou nějak 

prakticky využitelné.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     

Použitá literatura obsahuje poměrně málo zahraničních pramenů a jejich využití je pouze 

okrajové.  

 

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

 

Práce je psána přehledně, po formální stránce správně. Diplomová práce obsahuje původní 

grafiku. Práce obsahuje relevantní přílohy. 

 

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

 

Práci je možné využít jako podklad pro další práce zabývající se řešenou problematikou.  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Uveďte jaká je mezní hladina hluku pro osoby odpalující zábavní pyrotechniku s ohledem na 

dobu jeho působení.  

 

Str. 57: K čemu je možné využít naměřené hodnoty výbuchových tlaků od zábavní 

pyrotechniky na výbuchovém autoklávu?  

 

 

10. Práci hodnotím:  

     

 dobře    

 

 V  Ostravě   dne 26.5.2017   

     Podpis oponenta 

 


