
Oponentní posudek dizertační práce 

připravené Ing. Lukášem Frýbou na téma 

Koncepce termického zpracování odpadů z komunální sféry 

Ing. Lukáš Frýba absolvoval doktorské studium na FSI VUT v Brně v oboru 

„Konstrukční a procesní inženýrství“ zabezpečovaném Ústavem procesního 

inženýrství. 

 

1. Téma a cíle dizertační práce 

Téma práce je zaměřeno na aktuální problematiku termického zpracování odpadů 

z komunální sféry, a to z pohledu vlivu koncepčního řešení technologie na investiční 

a provozně-technologické podmínky procesu. V této oblasti je potom práce konkrétně 

zaměřena na problematiku technologické soustavy pro zpracování kalů z čistíren 

odpadních vod (dále jen ČOV), založené na termickém zpracování. 

Dizertační práce Ing. Lukáše Frýby obsahuje 11 hlavních kapitol, závěr, seznamy 

použitých symbolů, obrázků, zkratek, použité literatury (97 odkazů) a příloh (12 

položek). 

Obsahuje také nadstandardní přehled vlastní tvůrčí činnosti autora, který čítá celkem 

13 vlastních publikací. Už tento přehled naznačuje, že se cíle dizertační práce, 

týkající se návrhu technologické soustavy pro zpracování kalů z ČOV, založené na 

termickém zpracování, a jeho souvisejících aspektů, jež si autor přehledně vytýčil a 

konkrétně a detailně specifikoval v úvodní kapitole 1.1 na stranách 16 až 18 

dizertační práce, snažil bezezbytku splnit. 

 

2. Hodnocení a připomínky k dizertační práci 

Jde nepochybně o aktuální téma s výrazným průmyslovým a inovačním potenciálem 

a s vysokou odbornou náročností řešení. Vlastní hodnocení a připomínky k dizertační 

práci proto člením na samostatné hodnocení odborné technické úrovně práce a 

samostatné hodnocení formální úrovně práce. 

2.1 Odborná technická úroveň dizertační práce: 

Odborná technická úroveň dizertační práce je na vysoké úrovni. Oceňuji přehledné 

členění práce. Během prvních tří kapitol (Úvod, Odpadové hospodářství v ČR, 

Legislativa) je čtenář výstižným způsobem komplexně seznámen s aktuální 

problematikou a situací s kaly z ČOV v ČR, od vzniku kalů až po emisní limity při 

jejich spalování, resp. spolu spalování. Hlavní teoretické kapitoly 4 až 6 (Předúprava 

kalu – stabilizace, Snížení obsahu vody v kalu, Termické zpracování kalů) jsou potom 



správně zaměřeny na technický rozbor zásadních technologických operací kalové 

koncovky, jež dominantně ovlivňují výsledné vlastnosti variantních možností 

provedení technologické soustavy. Hlavní praktické kapitoly práce potom tvoří 

kapitoly 7 až 11. První dvě (tj. kap. 7. Optimální vysušení kalu a kap. 8. Posouzení 

provozně technologických podmínek spolu spalování s uhlím) jsou zaměřeny na 

výpočtové modelování a nalezení optimálních podmínek u některých konkrétních a 

dříve zmíněných zásadních technologických operací. Kapitola 9 (Technologické 

uspořádání kalové koncovky pro různé kapacity v ČR) potom posuzuje z různých 

hledisek pro dvě různé zpracovatelské kapacity (pro 100 tis. EO a pro 1 mil. EO) řadu 

variantních provedení kalové koncovky. Obdržené výsledky z této kapitoly vedou na 

odlišné optimální koncepce kalových koncovek u uvažovaných kapacitních velikostí 

zpracovatelských linek. Tyto závěry jsou pak v konkrétní podobě aplikovány 

v kapitole 10 pro reprezentativní návrh optimální technologické linky pro zpracování 

kalů kapacity 100 tis. EO (tj. 2,5 kt/r) a v kapitole 11 pro reprezentativní návrh 

optimální technologické linky pro zpracování kalů kapacity 1 mil. EO (tj. 25 kt/r). 

Z uvedeného popisu technického obsahu práce je jasně patrná systematičnost 

předložené práce, přičemž v každé prezentované části řešení jsou čtenáři podány 

relevantní technické informace. Oceňuji také, že doktorand v práci konkrétně 

předvedl návrhy obou zmíněných vzájemně odlišných optimálních technologických 

soustav pro termické zpracování kalů z ČOV pro dotyčné zpracovatelské kapacity a 

doprovodil tyto návrhy obsáhlou dokumentací v přílohách práce. 

Z pohledu odborné úrovně práce tak, dle mého názoru, autor naprosto jasně 

prokazuje svoji odbornost. Jím zvolené metody řešení jsou na adekvátní úrovni a 

odpovídají nárokům řešené problematiky. Dizertační práce tak splnila vytýčené 

odborné cíle v plném rozsahu. 

2.2 Formální úroveň dizertační práce: 

Formální úroveň dizertační práce je celkově na velmi dobré úrovni po textové i 

grafické stránce. Oceňuji snahu doktoranda o úplné a výstižné textové podání 

technických informací a souvislostí, stejně jako nízký výskyt gramatických chyb či 

překlepů. Jako určitý nedostatek spatřuji po formální stránce občasnou 

nesrozumitelnost či neúplnost sdělení některých vět a poněkud nižší úroveň 

grafického projevu, což do určité míry snižuje celkovou úroveň práce. Bohužel se 

také autor nevyhnul některým formálním chybám ve finální verzi jeho dizertační 

práce, patrně v důsledku externí formy druhé fáze jeho doktorského studia. Některé 

výraznější formální nedostatky zaznamenané v (elektronicky zpracované) práci nyní 

uvádím: 



• Kombinace českých a anglických popisků v jednom obrázku, často 

s nečitelností některých popisků, typickým příkladem je Obr. 20. 

• Chybějící, neúplný či nevhodně umístěný popis os u některých grafů. 

Typicky například u grafů na Obr. 32,33 nebo u všech grafů v kapitole 9. 

• Malá disciplinovanost autora při užívání indexů, zkratek, symbolů a 

technických pojmů v textu práce. Jako konkrétní příklady k tomu uvádím: 

- Užívání různých způsobů indexování pro identifikaci téže komponenty - 

  například pro vyjádření „sušiny kalu“ používá autor dvě označení „DS“,  

  resp. „SUŠ“ a obě prezentuje i ve svém seznamu symbolů. 

- Naopak užívání téže zkratky pro různé významy – například zkratka TH 

  je užita pro označení „tuhého zbytku“ i pro „termickou hydrolýzu“ apod. 

- Z oblasti symbolů a technických pojmů pak situaci ilustrují například 

  bilanční rovnice (29), (36) nebo (37), u nichž se zřetelně pracuje s 

  tepelnými toky (označeno Q s tečkou), ale v seznamu symbolů je pro 

  veličinu označenou „Q“ jen uváděno, že se jedná o tepelnou energii [MJ]. 

  To však může být pro čtenáře neorientujícího se v problematice zdrojem 

  nejasností v dalších částech práce. Například, pokud by přijal, že „Q“ je 

  tepelná energie v [MJ] nekorespondují potom navzájem rozměry veličin 

  uváděné v bilančních rovnicích (53 až 55) a v seznamu symbolů, jelikož 

  pak součin „m[kg] x LHV[kJ/kg]“ neposkytuje [MJ] ale [kJ]. 

  Podobně rozporuplně je v seznamu symbolů vyložen například i symbol 

  „E [MW]“ označovaný taktéž za „energii“, apod. 

- Autor také v práci často užívá pojem „menší“ resp. „malá kapacita“, což 

  jednak není technický termín, a navíc je užit tento pojem obvykle 

  v případech, kdy má autor na mysli určitou konkrétní hodnotu kapacity 

  (viz například Obr. 32 vs. Obr. 42) a bylo by tak korektnější, alespoň v 

  názvech obrázků, uvádět raději konkrétní hodnotu kapacity, kterou má 

  autor na mysli. 

• Na konci dizertační práce potom od autora postrádám kapitolu, v níž by 

prezentoval záměry pro navazující budoucí výzkumně-vývojové činnosti 

v předmětné odborné oblasti (anglicky obvykle ozn. jako „future work“), 

které na základě svých dosavadních výsledků práce považuje za potřebné 

a užitečné. Určitou dílčí kompenzaci tohoto nedostatku spatřuji pouze 

v krátké textové informaci umístěné v závěru kapitoly 9.6, kde autor 

zmiňuje, že by v dalších pracích bylo vhodné se více zabývat u větších 

zpracovatelských kapacit variantou s termickou hydrolýzou, u níž vidí 

značný potenciál a kde konkrétně uvádí, cituji: “Bylo by vhodné v dalších 

pracích provést detailnější výpočet se zahrnutím skutečných měření z již 

stávajících realizací.“ 



Přes tyto formální připomínky konstatuji, že dizertační práce má logickou strukturu, je 

přehledná a umožňuje rychlou orientaci. Její celková formální úprava i jazyková 

úroveň je velmi dobrá. Použité literární zdroje jsou úplně a správně citovány. 

 

3. Hodnocení a připomínky k tezím 

Zpracování předložených tezí dizertační práce, jejichž úkolem je ve zkrácené podobě 

prezentovat to nejdůležitější z dizertační práce, je dle mého názoru provedeno zcela 

adekvátně a v souladu s úkolem tezí. Autor do tezí v úvodní kapitole 1 zařadil 

přehlednou prezentaci cílů dizertační práce. V hlavní části tezí potom v jejich 2. 

kapitole prezentuje problematiku stanovení optimálního stupně vysušení kalu včetně 

představení a výsledků aplikace vyvinutého modelu sušárny kalu. V kapitole 3 pak 

provádí posouzení provozně-technologických podmínek spolu spalování kalu 

s uhlím. Teze vrcholí kapitolou 4 „Technologické uspořádání kalové koncovky pro 

různé kapacity v ČR“, v níž autor prezentuje porovnání obou kapacitních variant a 

porovnávací kritérium R1, kapitolou 5 „Návrh technologické linky pro zpracování 

kalů“ a Závěrem. Jelikož teze jsou zkrácenou verzí dizertační práce, promítly se do 

jejich formálního provedení, bohužel, také některé z výše zmíněných formálních 

nedostatků dizertační práce. Konkrétně nižší grafická úroveň grafů zmiňovaných v 

dizertační práci, se v tezích projevuje v nižší úrovni grafů na obrázcích 9, 11 a 12. A 

taktéž se do tezí přeneslo užívání již zmiňovaného netechnického pojmu „malá 

kapacita“. Přes tyto uvedené formální nedostatky minoritního charakteru však teze 

celkově považuji za velmi zdařilé. 

 

4. Otázky k dizertační práci 

V diskuzi k obhajobě dizertační práce mám na doktoranda několik následujících 

dotazů, převážně vyplývajících z výše zmíněné nesrozumitelnosti či neúplnosti 

některých sdělení v jeho dizertační práci: 

1) Výpočet bilance sušení cirkulující vzdušinou se, dle informací na straně 56, 

opírá o předpoklad, že za sušícím pásem je relativní vlhkost (nasycenost) 

vzdušiny 33,5 %. Uveďte důvod(y) pro volbu předpokladu, že relativní vlhkost 

výstupní vzdušiny ze sušárny je 33,5 %. 

2) K citlivosti modelu sušárny na parametry vstupního proudu vzdušiny se 

v kapitole 7.3.2 na str. 60 uvádí: „Při změně parametrů výstupního odpadního 

proudu je citlivost modelu značná, a to protože změna parametrů odpadního 

vzduchu má vliv na množství vzduchu, které je na vstupu do sušící komory.“ 

To je dosti obecné a také málo srozumitelné vyjádření. Objasněte přesněji, 

například i s pomocí Vašich tabelovaných či grafických výsledků, co je tímto 

sdělením myšleno. 



3) V kapitole 7.4.3 týkající se bilančního výpočtu výroby páry, mimo jiné uvádíte, 

že: “…tepelné ztráty celého systému výměníků jsou zvoleny ve výši 1,25 %.“ 

To je neúplná informace. Z jaké konkrétní veličiny se odvozuje zmíněná 

procentní část pro stanovení tepelných ztrát systému výměníků? 

4) Vysvětlete, proč v tabulce 26 souhrnně prezentující potenciální efekty ze 

spalování směsného surového kalu (SSK) a ze spalování anaerobně 

stabilizovaného kalu (ASK), vysušených na různý zbytkový obsah sušiny, není 

pro zpracování směsného surového kalu (SSK) uvažována varianta „bez 

výroby el. energie“. 

5) Konkretizujte, jak se má rozumět konstatování na str. 78, že: „Vytvořené emise 

byly dále snižovány dle účinností jednotlivých aparátů FGT, které vychází z 

údajů v BREF/BAT…“ 

6) Specifikujte záměry pro navazující budoucí výzkumně-vývojové činnosti ve 

Vaší předmětné odborné oblasti (anglicky ozn. jako „future work“), které na 

základě dosavadních výsledků Vaší práce považujete za přínosné, potřebné či 

užitečné. 

 

5. Závěr 

Souhrnně s přihlédnutím k výše uvedenému konstatuji, že doktorand Ing. Lukáš 

Frýba splnil cíle zadání disertační práce a prokázal schopnost samostatné vědecko-

výzkumné práce stejně jako odpovídající odborné znalosti. Disertační práce je 

vysoce aktuální, přímo průmyslově aplikovatelná a vyznačuje se rovněž výrazným 

inovačním potenciálem a možnostmi úspěšného komerčního využití. Splňuje v celém 

rozsahu a na vysoké odborné úrovni stanovené cíle i požadavky, které jsou na 

disertační práce kladeny Zákonem o vysokých školách 111/98 Sb. Proto doporučuji 

práci k obhajobě a doporučuji, aby po jejím úspěšném obhájení byl panu Ing. 

Lukáši Frýbovi udělen akademický titul Ph.D. 

 

 

 

V Brně 20. 2. 2019 
doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. 

     oponent dizertační práce 

 


