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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

    Předložená diplomová práce se zabývá tvorbou aerosolových nanočástic vznikajících při 

obrábění dřeva odpovídá danému zadán v plném rozsahu. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

     Struktura diplomové práce byla zvolena správně, postupuje od teoretických částí k 

praktické aplikaci, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Diplomová práce má 89 stran 

včetně 2 příloh, které společně s obrázky a grafy velmi vhodně doplňují samotný text 

diplomové práce.  

 

2. Základní zhodnocení diplomové práce: 

 

    Diplomová práce je zpracována velmi přehledně, lze ji rozdělit na část teoretickou a 

praktickou resp. experimentální. V teoretické části diplomové práce je podrobně rozebrána 

problematika obecných vlastností dřeva (zejm. stavba dřeva, vlastnosti a chemie dřeva, 

charakteristika dřevního prachu a vybraných dřev pro experimentální část), popisem 

technologických postupů obrábění dřeva (broušení, řezání, vrtání, frézování).  

   Experimentální část diplomové práce se zaměřuje na měření množství a distribučního 

rozložení mikro a nanočástic při vybraných procesech obrábění dřeva a detailněji na zdroj 

prachu při broušení vybraných druhů dřev na pásové brusce. V závěru diplomové práce je 

nastíněna možnost pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci tj. při 

obrábění dřeva, přihlížet i k charakteru zpracovávaného dřeva.   

 

  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    K předkládané diplomové práci nemám žádné kritické připomínky.  



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

 

   Diplomová práce přináší nové poznatky hned v několika oblastech zejm. v sumarizaci 

teoretických informací o chemii dřeva, vlastnostech a povaze vybraných dřev, v pohledu na 

dřevní prach vybraných exotických i tuzemských dřev z hlediska požární ochrany (kapitola 

3.3.2), stanovení fit faktoru při broušení vybraných druhů dřev na pásové brusce (kapitola 

3.3.1), kapitola 3.2 struktura a chování sedimentovaného prachu při různých zvětšeních. 

Velmi vhodně je doplněna do diplomové práce fotodokumentace provozu firmy a samotných 

strojů na obrábění dřeva, vzorků dřev pro experimentální část či zařazení jednotlivých grafů.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

    Autorka diplomové páce správně čerpala z dostatečného počtu vhodné odborné literatury 

dostupné k této problematice a to jak z oblasti tuzemské literatury tak i zahraniční.  

 

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

 

    Formální stránka, grafická i jazyková úroveň práce je na velmi vysoké úrovni. Použitá 

literatura je správně citována. Do diplomové práce je vhodně zařazen seznam zkratek, 

obrázků, tabulek a grafů. Samotné obrázky a grafy velmi vhodně doplňují text diplomové 

práce.   

 

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

 

Diplomantka již v průběhu zpracování své diplomové práce publikovala dílčí výsledky na 

tuzemských konferencích např. mezinárodní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci 2012“, kde byl prezentován příspěvek s názvem: „Stanovení účinnosti respirátoru při 

broušení exotických dřev.      

   

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

Předkládaná diplomová práce svým rozsahem zpracování převyšuje požadavky kladené na 

diplomovou práci. Diplomová práce je zpracována v takové kvalitě, že může být využita jako 

studijní materiál, současně zpracovávaná problematika představuje novou oblast vědeckého 

výzkumu.  

Kladně hodnotím i navázanou spolupráci studentky při řešení diplomové práce se Státním 

úřadem pro jadernou bezpečnost, MV-ČR Technickým ústavem požární ochrany a firmou 

MIRROR CZ, spol. s.r.o., kterou může studentka využít při svém dalším vědecko-

výzkumném bádání.  

 

10. Práci hodnotím:  

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

    

 

VÝBORNĚ 

      

 

    Dne 17.5.2012   

     Podpis oponenta 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


