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Předložená disertační práce se zabývá některými metodami nízkoúrovňových měření aplikovaných na 
měření koncentrace vzdušných iontů. Má přiměřený rozsah 95 stran a je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol (2., 
6., 11., 12.). Práce dále obsahuje jednostránkové kapitoly, zřejmě vycházející z „povinné“ struktury disertační 
práce. V odkazech na použité zdroje jsou i publikace autora. Jejich seznam je uveden v přiloženém bodovém 
hodnocení tvůrčích aktivit doktoranda.  

 K práci jsem zaujal níže uvedené stanovisko:  
 
 
a) Aktuálnost zvoleného tématu  
 

Měření vlastností vzdušných iontů a jejich koncentrace představuje z hlediska lékařského i fyzikálního 
zajímavou interdisciplinární oblast. Má se za to, že záporné lehké ionty mají pozitivní vliv na lidské zdraví, jejich 
nedostatek je příčinnou zdravotních problémů a menší výkonnosti. Vzhledem k nízkým úrovním je jejich měření 
obtížné a zřídka prováděné.   

Hlavním záměrem předložené disertační práce je proto stanovení metodiky při měření vzdušných iontů 
pomocí aspiračního kondenzátoru, sestavení měřícího zařízení, jeho testování, kalibrace a následné studium 
vzdušných iontů v prostředí speleoterapie.  

Zvolené téma má disertabilní charakter, plně odpovídá moderním trendům v oboru doktorského studia a 
přispívá k rozvoji ve výše zmíněné interdisciplinární oblasti. 

 
 
b) Cíle disertace  
 

Hlavní cíle předložené disertační práce (strana 21) je  
1) návrh a experimentální ověření metodiky měření koncentrace vzdušných iontů 
2) metrologie a metodika měření mrznoucího potenciálu. 

 
Práce je věnována především prvnímu bodu, druhý bod je v práci zmíněn jen okrajově v kapitolce 12 (5 stran). 
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c) Metody zpracování  
 
 Jak je možno vypozorovat z doktorské práce, Ing. Z. Roubal se zabýval tématem disertační práce 
dlouhodobě, systematicky a velmi podrobně. Ve vlastní práci se snažil postupovat od známých skutečností 
postupně k řešení vlastního disertabilního jádra práce. Odkazy by zřejmě měly začínat od počátku, na druhou 
stranu je potřeba ocenit snahu o využití původních, nepřevzatých zdrojů. 
  Po úvodu následuje rešeršní kapitola 2 popisující vývoj měření koncentrace vzdušných iontů a měřící 
techniku pomocí aspiračního kondenzátoru. V této kapitole se autor dopustil některých drobných nepřesností 
(vyznačeny v oponované práci). Kapitoly 6 - 12 představují vlastní přínos disertanta. Jak jsem již výše předeslal, 
některé kapitoly jsou příliš malého rozsahu (např. 7., 8.) a nemusely být řazeny jednotlivě. V kapitole 6 je 
proveden návrh celkové koncepce měřícího zařízení pro měření vzdušných iontů pomocí aspiračního 
kondenzátoru, na následných stranách jsou představeny výpočty, modelování a vlastní konstrukce a kalibraci. 
Kapitola 11. představuje měření v léčebně-jeskynních prostorách pomocí zkonstruovaného zařízení pro účely 
speleoterapie.  
Poslední 12. kapitola je stručně (5 stran) věnována měření mrznoucího potenciálu a přínos doktoranda spočívá v 
návrhu a sestavení elektrometrického zesilovače se vstupním odporem 100 TΩ pro dané měření.   
 
Další komentáře jsou popsány v části návrhu otázek do rozpravy.   
 
d) Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň  
 
 Autor vytvořil práci srozumitelnou a jasnou. Je psána v českém jazyce. Vůči odbornému slohu a 
terminologii nemám zásadních námitek. Přiměřená je i grafická úroveň práce, nicméně jsem našel několik 
gramatických chyb.  
 
e) Výsledky disertační práce a nové poznatky  
 
 Přínos práce z předložených výsledků (a jak je shrnuto v závěru) lze formulovat zejména: 
1. V analýze, modelování a následné konstrukci zařízení pro měření vzdušných iontů na základě aspiračního 
kondenzátoru, včetně kalibrace a následné aplikaci při měření vzdušných iontů v léčebně-jeskynních prostorách. 
2. V návrhu a sestavení integračně-derivačního elektrometrického zesilovače se vstupním odporem 100 TΩ pro 
měření mrznoucího potenciálu. 
 
f) Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru  
 
 Práce má přímé praktické uplatnění jak ve vývoji, tak v praxi. Doktorand přináší některé nové poznatky 
týkající měření koncentrace vzdušných iontů. Dále bylo zkonstruováno a kalibrováno experimentální zařízení pro 
měření vzdušných iontů.   
 
g) Vyjádření k publikacím doktoranda  
 
 Doložené hodnocení tvůrčích aktivit obsahuje seznam 20 publikací dle MetRVVI, -z toho 14x je Ing. Roubal 
prvním autorem.  Dále 17 příspěvků ve sbornících konferencí (10x první autor). Publikace mají vztah k 
problematice související s disertační prací. 
Je tedy možné konstatovat, že se Ing. Roubal během doktorského studia zapojil do výzkumné a vývojové práce a 
publikoval dosažené výsledky. Počet a kvalitu publikací je možno ocenit.  
 
h) Shrnutí  
 
 Oponovaná práce je zaměřena na metody nízkoúrovňových měření aplikovaných na měření koncentrace 
vzdušných iontů. Práce má přímé praktické uplatnění. 
 
  Vlastní podíl doktoranda je zřetelný. 
 
 V oponované práci nejsou patrny zásadní chyby teoretického charakteru a podstatné nedostatky.  
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 Disertace splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce a obsahuje původní výsledky, které byly 
publikovány. Práce splňuje podmínky §47, odst. 4 zákona č. 111/98 Sb. a předpisů platných na Fakultě 
elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně 
Proto doporučuji disertační práci Ing. Zdeňka Roubala k obhajobě.  
 
 
 
 
 
 
V Brně, dne 18. 2. 2016       Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.  
 
 
 
 
 
 
 
Otázky do rozpravy:  
 

1. Na straně 13 a 14, hoříte o srážkách a tření a uvádíte vztah (19) – zřejmě se špatným označením. Dejte do 
souvislostí.  
 

2.  V kapitole 2 by bylo na místě, aby byly řádně vyznačeny vektorové veličiny, např. vztahy (24) a (27) mají 
opačné znaménko, a nehovoří se o tom, o jakou polaritu iontů se jedná. Uveďte na pravou míru.  
 

3. Věnujte se detailněji odvození vztahu (39) na str. 18, není dále vyznačeno, co znamená p. 
 

4.  Na str. 17 a 18 jsou dvě veličiny M a Vp resp. Vm, objasněte jejich vzájemný vztah. 
 

5. Uvádíte dvě verze AK UTEE – která byla použity k měření? 
 

6. Jakým způsobem je kalibrován přístroj AK MGK-01?  
 
 
- str. 22 – poslední řádek správně Ústavu místy Ústavy. 
- str. 23 – 6. řádek zdola správně bodu místo modu. 
- str. 25 – 7. řádek zdola chybí Rozložení intenzity E je na obr. 13. 
- str. 51 – na obr. 56 by podle legendy měly být 3 křivky, vidím však jen dvě 
- str. 53 - v posledním řádku na konci chybí měřicího. 


