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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne

Téma diplomové práce:

Zkoumání vlivu velikosti horkého povrchu na proces iniciace metanovzduchové směsi

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Ivan Pavlů

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázkv:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

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

Struktura je logická, jednotlivé části na sebe navazují a dávají do souvislosti
teoretické prameny s praktickým měřením. Jsou dobře popsány metoda
měření a měřící aparatura. Kladně hodnotím i následné vyhodnocení měření
a závěr.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:

Diplomová práce má dobrou formální úpravu. Dobře postihuje teorii a doplňují
ji experimentální měření. Student také prokázal dobrou laboratorní praxi i při
řešení problematiky teploty povrchu s užitím pyrometrické metody. Velmi
kladně hodnotím i následné vyhodnocení měření. Z porovnání výsledků s
teoretickými předpoklady vyplývá, že student odvedl dobrou práci.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

~ V tabulce 2.1 na str. 12 je uvedená UEL 100% u acetylénu to teoreticky ani
prakticky není možné.

~ Na straně 17 je věta Vodič se pak stává zdrojem tepelného toku. Myslím, že
děj je mnohem složitější a spíš jde o časové průběhy napětí a proudu a
integraci skalárního součinu obou veličin. Elektrické veličiny jsou proměnné
zvláště, když se mění teplota vodiče.

~ Popisky u obr. 5.1 na str. 26 nelze přečíst a obrázek je ve zhoršené kvalitě.

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

Měření přináší nové poznatky a rozšiřují tak informace v oblasti iniciace
výbušných souborů.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Diplomant čerpal především ze stávajících skript a knih převážně domácího
původu, ale objevuje se i zahraniční literatura, což hodnotím kladně.

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

Jazyková stránka je dobrá. Grafické části v příloze jsou doplněné fotkami a
mají dobrou vypovídající schopnost. Grafy jsou přehledné a dobře mapují
danou problematiku.

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

Využití poznatků bude především při dalším praktickém mereru iniciace
výbušných souborů a dosažené výsledky bych doporučil k publikaci.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
~ Jakým způsobem souvisí teorie studených plamenů s tématem
diplomové práce?
~ Na straně je popis způsobu měření. Z daného vyplývá že se zvyšovalo
napětí až dokud se vzorek neinicioval. A někdy docházelo k přetaveni vzorku.
Jakým způsobem bylo zvyšováno napětí a jak byly zaručeny stejné podmínky
pro každé měření?
~ Minimální iniciační energie metanu je 0,29 mJ diplomant dochází k
jiným minimálním zápalným energiím viz kapitola 6.6. Diplomant by měl
vysvětlit proč tomu tak je.

10. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře,
nevyhovující)

- výborně -

dne 13.5.2010 ~I/
Podpis oponenta

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


