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Oponentní posudek disertační práce 

 

Ing. ZDEŇKA HÁJKA 

 

 

„VÝZKUM ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU MOŘSKÉ VODY A DALŠÍ APLIKACE” 

 

 

Ing. Zdeněk Hájek absolvoval doktorské studium (PhD studies) na FSI VUT v Brně 

v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“ zabezpečovaném Ústavem procesního 

a ekologického inženýrství. 

 

 Tématem jeho disertační práce byla problematika úpravy mořské vody, a to zejména 

jejím odsolováním na principu destilace. Cílem byl vývoj zařízení pro úpravu mořské vody. 

Bylo vyvinuto kompaktní modulové zařízení pro odsolování mořské vody na základě 

vyhodnocení zkoušek na experimentálním zařízení. Součástí řešení je přehled systémů pro 

úpravu mořské vody, rozbor konstrukčních a materiálových aspektů a také návrh a výroba 

experimentální jednotky. Vypočtené hodnoty a výsledky jsou porovnány s výsledky 

experimentálních měření. Metodika porovnáni je stručně komentována a vyhodnocena. 

 

Jde o téma velmi perspektivní, a to i když naše republika nemá přístup k moři. 

Potenciálně se jedná o velmi perspektivní exportní zařízení. 

 

 Metody zvolené Ing. Hájkem jsou odpovídající a na velmi dobré úrovni. Oceňuji 

zejména rozsáhlý rozbor problematiky, které by bylo dobré využít při přípravě studijních 

textů i potenciálních publikací. V tomto případě bych jenom doporučil zařazení nejnovějších 

poznatku publikovaných v posledním období, t.j. v roce 2013 a zejména v současnem roce 

2014, protože jde o obor, který se v současné době velmi intenzivně vyvíjí. 

 

Použita metodika splňuje plně požadavky práce a nemám k nim podstatných 

připomínek.  

 

 Nicméně je potřeba upozornit na některé otázky, ke kterým by se měl doktorand 

vyjádřit a odpovědět během obhajoby: 

 

 Str. 12: Tab. 1 Složení mořské vody [11], [12], [13] – v případě použití různých 

zdrojů je třeba uvést, jestli všechny obsahují zcela totožné údaje a pokud ne, který zdroj byl 

použit pro který údaj. 

 

V současnosti se ve světové literatuře doporučuje přednostně používat SI symbol L 

oproti l – důvodem je možnost záměny l (litr) a 1 (číslice jedna). 

 

Str. 23 - Tvrzení:“ Solární destilace neumožňuje dostatečně velké zpracovatelské 

kapacity, a proto se nevyužívá průmyslově ve velkém měřítku“. – Co byl zdroj tohoto 

tvrzení? V současné době je možné najít tato zařízení se zvyšující se kapacitou. Je to logicky 
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důsledek celosvětového tlaku na snižování emisí a také toho, že potřeba odsolování je 

v mnoha oblastech se značnou intenzitou možností získávání solární energie. 

 

Str. 42: “Čím vyšší je teplota moře, tím je účinnost zařízení nižší.” – mohl byste blíže 

vysvětlit toto tvrzení také z hlediska tepelné balance a spotřebovaného tepla? 

 

Kapitola 4 a 5: Výroba experimentálních jednotek a Experimentální měření. 

Popisované zařízení představuje značný objem prací a finančních prostředků a není v silách 

jednotlivce je plně realizovat. Kde bylo experimentální zařízení a měření realizováno a jaký 

byl osobní podíl doktoranda na těchto aktivitách?  

 

Kapitola 5 a specifický oddíl 5.4: Nejistoty měření. Je uvedeno, že jako podklad byly 

použity odkazy [92] a [93]. Jedna publikace je starší monografie a druhá studentská příručka 

pro fyzikální praktikum. Proč byly použity, jsou to zdroje nejpokročilejší metodiky a jaké 

jsou jiné možnosti? Tato problematika si zaslouží diskuzi během obhajoby. 

 

Kapitola 6: Porovnaní výsledků měření s výpočty. Proč byla provedena simulace 

rozdílnými simulačními systémy? V této kapitole mně chybí srovnání a závěry. Ty by měly 

být prezentovány při obhajobě. 

 

Formální upozornění: 

 

Str. 135: Chybí rok vydáni - [9] SCHIFFLER, Manuel. Perspectives and challenges 

for desalination in the 21
st
 century. Desalination. roč. 165, s. 1-9. ISSN 00119164 

 

Str 142:  České ekvivalenty neodpovídají přesně anglickým termínům. 

BH Brine heater - Dodatkový ohřívák 

 SP Sea water pump - Čerpadlo koncentrátu 

 

U citací webových stránek se upouští od opakovaného uvádění http://, protože tento 

údaj není pro moderní přístupové programy nutný.  

 

A konečně několik obecných otázek: 

 

Jak byste vyhodnotil navrhované zařízení na základě LCA v porovnání s jinými metodami 

odsolování? Snažil jste se určit hlavní Footprints “Stopy” související s celým postupem 

odsolování? Jak byste tuto připomínku komentoval?  

 

Co považujete za největší příspěvek vašeho výzkumu k dané problematice? 

 

V čem je hlavní originální přínos vaší práce? 
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Přes tyto drobné připomínky, které lze zodpovědět během obhajoby, autor nepochybně 

prokázal schopnost tvořivé vědecké práce. 

 

Předložená práce je aktuální a průmyslově aplikovatelná s možností úspěšného 

komerčního využití.  

 

Zpracování práce po formální stránce je výborné a zcela splňuje příslušné požadavky. 

 

Sledovaný cíl práce byl splněn. 

 

Doporučuji práci k přijetí a obhajobě pro udělení titulu „Ph.D.“. 

 

 

Veszprém 2014. 04. 26 
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