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Posudzovaná dizertačná práca bola vypracovaná na základe požiadavky dekana FSI VUT 
v Brne, prof. RNDr. Miroslava Doupovca, dr.h.c.. Práca bola vypracovaná  pod vedením  
prof. Ing. Milana Paveleka, CSc., ako ucelené dielo.  

Tézy dizertačnej práce považujem za primerané. Spracované sú ako výber textov 
z dizertačnej práce. Obsahujú všetky požiadavky na takýto druh práce. Napísané sú správne 
s jasnými formuláciami a logickou následnosťou. Autor v nich uvádza aj zoznam vlastných 
publikačných prác, ktoré súvisia s jeho vedeckou a výskumnou prácou. 

Predložená dizertačná práca má 102 strán vrátane zoznamu použitej literatúry, použitých 
veličín, obrázkov a použitých tabuliek. Dizertačná práca zahŕňa 12 tabuliek a 70 obrázkov. 
Súčasťou práce sú aj prílohy pod názvom Metodika merania teplotných polí vo vzduchu 
pomocou termovíznej kamery s počtom 35 strán. 

 

Aktuálnosť riešenej témy: 

Predložená dizertačná práca je venovaná aktuálnej problematike merania teplotných polí  
vo vzduchu pomocou termovíznej kamery. Prináša nové možnosti pre aplikáciu merania 
teplotných poli vo vzduchu. Dizertačná práca je formálne rozdelená do kmeňových kapitol 
s následným logickým rozčlenením do podkapitol zaoberajúcich sa danou problematikou. 
V úvode popisuje význam merania teplotných polí vo vzduchu pomocou termovízie, ktorá 
ovplyvňuje v technike prostredia  teplotnú pohodu. 

 

Splnenie cieľov dizertačnej práce: 

Cieľ dizertačnej práce je charakterizovaný jednoznačne a stručne s možnosťou posúdiť 
postup, akým dizertant napĺňa a riešil jednotlivé problémy. Cieľ dizertačnej práce považujem 
za splnený v plnom rozsahu. 

 

Zvolené metódy spracovania: 

Analýza vizualizácie a meraní teplotných polí sa celkovo opiera o primerané množstvo 
dostupných domácich a zahraničných zdrojov použitej literatúry s jasnou štylizáciou 
a výpovednou hodnotou. Prezentácia 108 zdrojov zahraničných a domácich autorov 
publikácií uvedených v kapitole „Literatúra“ predstavuje dostatočné množstvo použitých 
literárnych zdrojov pre správny opis skúmanej problematiky. 



V úvodnej časti práce sa venuje popisu spektra elektromagnetického žiarenia, počiatkom 
termovíznych meraní, vrátane uvedenia vybraných aplikácií v rôznych oblastiach ľudskej 
činnosti. 

Za veľmi cenné považujem získavanie analytických vzťahov smerujúcich k získaniu rovnice, 
pomocou ktorej možno určiť teplotu povrchu meraného materiálu. V ďalších častiach práce 
sa zaoberá možnosťami určenia emisivity daného materiálu, ktorý má zásadný vplyv  
na správne určenie teploty povrchu skúmaného materiálu. Dôležitú pozornosť venuje aj 
riadiačnej teplote vrátane vzťahov, pomocou ktorých možno určiť strednú radiačnú teplotu. 
Táto časť je vhodne doplnená rôznymi teplomermi,  ktoré možno pri meraniach využiť. 
Podobne sa venuje aj transmitancii, pri ktorej sa dostáva až ku získaniu vzťahu, pomocou 
ktorého možno stanoviť teplotu meraného materiálu  vo vnútri malého uzavretého priestoru 
cez priezor. 

Na veľmi dobrej úrovni zvládol náročnú experimentálnu techniku aj metodiku 
vyhodnocovania dátových údajov. Predložená práca doktoranda dokazuje jeho systémový 
prístup k experimentálnemu určeniu emisivity, meraniu časovej konštanty a rozptylu 
teplotného poľa. Túto ťažiskovú časť práce uzaviera určením oblasti použiteľnosti metódy. 
Každopádne, postup jednotlivých metodík a ich názornosť považujem za správny, prehľadný 
a vyčerpávajúci.  

 

Dosiahnuté výsledky: 

Za kľúčové časti práce považujem tie časti práce, kde sú predstavené vyrobené zariadenia 
pre vizualizáciu a meranie teplotných polí vo vzduchu pomocou termovíznej kamery. Autor 
práce navrhol merací reťazec pre meranie  2D teplotných polí od vzduchotechnickej výustky 
v kancelárskych priestoroch a následne nameral a vyhodnotil rozloženie teploty v osi prúdu 
a určil uhol výstupu chladného vzduchu. Analogickú metodiku využil aj pre meranie 
teplotných polí v automobile cez priezor, ktorá je uvedená v práci ako meranie 3D 
neizotermických prúdov vzduchu. Aj túto časť uzaviera upravený termogram prúdu vzduchu 
v prednej časti automobilu v mieste osi automobilu. V prílohe je podrobne uvedený 
metodický návod ako pracovať s vyvinutými experimentálnymi zariadeniami a počítačovými 
programami pre hlbšie skúmanie teplotných polí. 

 

Prínos pre rozvoj vedného odboru a pre prax: 

V dizertačnej práci definované prínosy sú podľa môjho názoru výstižné a je z nich zrejmé, že 
v navrhovanej problematike možno pokračovať a precizovať. Dizertačnou prácou sa vytvoril 
dobrý základ pre realizáciu ďalších výskumných prác v tejto oblasti. Prínosy sú komplexne 
zhrnuté v závere práce. 

 

Pripomienky a otázky k dizertačnej práci: 

- pri písaní súčinu nepoužívať znamienko „x“ ale matematické znamienko „ “  , 

- pri popise pod obrázkami zjednotiť pomlčky, aby boli v celej práci rovnaké, 

- čitateľnosť niektorých obrázkov je zhoršená (obr. 4.2, obr. 6.10), 

- na obr. 8.10. a 8.11 mohli byť uvedené názvy osí. 

 

Otázky: 

1. Zadefinovať teplotné pole a neizotermický prúd. 

2. Ako by sa prejavovala vlhkosť prostredia na presnosť merania? 



3. Na základe čoho sa určovali rozostupy meracích terčov? Aký vplyv majú na presnosť 
získaných údajov? 

4. Zdôvodniť, prečo pri simulácii bola použitá polyhedrálna výpočtová sieť (str. 59). 

5. Ako bolo ohrievané tepelné razítko? 

6. Na akom princípe pracujú súčasné termovízne kamery? 

 

 

Záverečné hodnotenie: 

Môžem konštatovať, že autor dizertačnej práce naplnil ciele, obohatil problematiku 
vizualizácie a merania teplotných polí vo vzduchu pomocou termovízie a nové poznatky 
teplotných polí vo vzduchu pomocou termovízie a  pre meranie 2D a 3D vzduchového prúdu. 

Predložená dizertačná práca dokladuje odborný a vedecký rast dizertanta, potrebné 
zvládnutie problematiky, matematického aparátu, realizovania výskumnej činnosti 
a aplikovania získaných vedomostí v reálnych aplikáciách v miestnosti a vo vnútri malých 
uzavretých priestoroch. Získané poznatky sú dosiahnuté na základe využitia uvedených 
experimentálnych metód merania. Získané vedecko-výskumné výsledky práce možno 
aplikovať nielen vo vedecko-výskumnej činnosti, ale tiež vo výchovno-vzdelávacom procese 
a praxi. V práci treba vyzdvihnúť najmä experimentálnu stránku, ktorá je prínosom pre oblasť 
techniky prostredia. Práca je dobre členená a logicky následná. Po obsahovej, formálnej 
a grafickej stránke je spracovaná hodnotne.  

Na základe uvedených skutočností, ktoré som získal z predloženej dizertačnej práce, 
prehľadu publikačnej činnosti, ktoré rozsahom a štruktúrou spĺňajú požiadavky kladené  
na takéto práce, odporúčam na obhajobu a po jej úspešnej obhajobe odporúčam, aby mu 
bol udelený titul „philosophie doctor“. 
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