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Celkové slovní hodnocení: 

 Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik nástrojářské dílny, která se nachází v 

atomové elektrárně v Jaslovských Bohunicích ve Slovenské republice. V prvních kapitolách je uváděn 

popis stávajícího stavu nástrojářské dílny, včetně základních parametrů strojů. Zde by bylo dobré, kdyby 

student přeformuloval některé věty, protože se zde objevují spojení, které svým významem postrádají 

smysl, např. str. 15 kap.2.1 „Sústruh je výnimočný vďaka veľkým rozsahom stúpaní whitworth, 

modulových, metrických a D.P. (Diametral Pitch) závitov …..“ nebo str. 19 „Stroj má manuálne 

skľučovadlo, revolverový zásobník na 15 nástrojov, ktoré sú umiestnené v osi C stroja.“. Takovýchto 

obratů a nepřesností lze v práci nalézt vícero. V kapitole 3 jsou definovány základní pojmy, které se 

pravděpodobně vztahují ke kapitole 4. Kapitola 4 pojednává o historii legislativy ohledně bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na úrovni Evropské legislativy a porovnává legislativu zapracovanou do 



právního rámce SK, CZ a D. V kapitole 5 jsou vytyčeny cíle diplomové práce a objevují se zde body, 

které již byly zpracovány v kapitolách dřívějších. Zde by bylo lepší tuto kapitolu úplně vypustit, jelikož 

obsah této kapitoly kopíruje zadání. V kapitole 6 student popisuje stručně metodiku, kterou vybral pro 

analýzu rizik. Zde jsou uváděny odkazy na normy ISO 23125, ISO 13849-1 a ISO 13849-2, kde ovšem u 

některých odkazů na normy není uveden rok vydání, což může být zavádějící. Dále by bylo dobré se 

odkazovat na harmonizované normy, např. STN EN ISO 23125:2015-08, vztahující se k právnímu rámci 

země, pro kterou je analýza rizik prováděna. Neuvádění verzí norem, případně roku vydání normy, se 

objevuje i v dalších textech. V kapitole 7 student provádí analýzu hodnocených strojních zařízení. 

Kapitola 7.1. popisuje kategorie zařazování strojů a další popisy např. režimů, které jsou čerpané z 

normy. Tento popis se mi jeví v práci zbytečný. Co zde ovšem chybí, v návaznosti na hodnocené stroje, 

je zařazení jednotlivých strojů do odpovídající skupiny. Dále v kapitole 7.2. jsou v tabulkách uváděny 

identifikované neshody pro jednotlivá strojní zařízení. Zde bych měl připomínku k číslování záznamů v 

tabulce, jelikož z čísel není zřejmé, k čemu se tato čísla vztahují. Např. na str. 50 je uvedeno číslo „7 

Špecifické požiadavky …“, což dle ČSN EN ISO 23215:2010 nebo STN EN ISO 23125:2010 je název 

kapitoly 5.11. Takto posunuté číslování se objevuje u všech vyhodnocovacích tabulek. Kapitola 7.3. 

podrobně dokumentuje identifikovaná nebezpečí na jednotlivých zařízeních a hodnotí, zda jsou 

akceptovatelné či nikoliv. Na základě identifikovaných nebezpečí jsou v kapitole 8 pro jednotlivá 

nebezpečí navrženy preventivní opatření tak, aby se veškerá identifikovaná nebezpečí stala 

akceptovatelná. Předposlední 9. kapitola se zabývá výpočtem životnosti elektrických součástek a 

„pokusem o výpočet funkční bezpečnosti“. Výpočet je prováděn dle normy STN EN ISO 13849-1:2010, 

příloha C. Ovšem s některými hodnotami a závěry nelze souhlasit. Např. na straně 77 kap. 9.1. je pro 

bezpečnostní funkci nouzového zastavení proveden na straně 78 v tabulce 12 odhad MTTFd 

komponent. Zde je započítáno do nouzového zastavení i jistící relé, hlavní vypínač, ovladač zapínání 

chladícího čerpadla a odpory kontrolek, viz schéma příloha 5. a není jasné, jaký mají vyjmenované 

součástky vliv na pravděpodobnost poruchy v obvodu bezpečného zastavení. V následné tabulce 13 

pro hodnoty nutné k výpočtu PL, je uváděna např. hodnota tcycle pro tepelné relé 10800 s (3 hod.). U 

normálně fungujícího stroje se nejedná o reálnou hodnotu, protože to by stroj vypínal na základě 

přetížení každé 3 hodiny. A obdobě jsou tyto hodnoty nereálné i u jiných prvků (Hlavní vypínač – 7200 

s/cyklus (2 hod.)). Práci doplňuje závěr v českém a německém jazyce. 

Diplomovou práci, i přes uvedené výhrady, doporučuji k obhajobě. 

 

Připomínky a otázky k eventuálnímu zodpovězení při obhajobě: 

1. Které elektrické komponenty mají vliv na bezpečnostní funkci nouzového zastavení vřetene 

dle schématu v příloze 5? 

2. Ve schématu stroje v příloze 5 jsou uvedený dva koncové snímače K1 a K2. Jakou mají funkci 

na stroji vzhledem k jejich zapojení do bezpečnostní funkce nouzového zastavení? 

3. Na str. 67 v poznámce 14 je věta „Stroj je vybavený záložnou batériou, ktorá pri výpadku 

prúdu uchová v pamäti program a tak nedôjde k reštartu systému a neočakávanému pohybu 

stroja po opätovnom zapnutí prúdu.“. Prosím o vysvětlení, jaký vliv má baterie na 

neočekávaný pohyb stroje po zapnutí proudu? 

4. Např. v tabulce 4 jsou uvedeny identifikované neshody pro soustruh. Prosím o vysvětlení 

odkud je např. číslo „7 Špecifické požiadavky plynúce z nebezpečenstva poruchy ovládacieho 

obvodu“ v závislosti na normách ČSN EN ISO 23215:2010 nebo STN EN ISO 23125:2010, kde 

to je název kapitoly 5.11? 
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