
Oponentní posudek dizertační práce 

připravené Ing. Pavlem Skryjou na téma 

Vliv konstrukčních parametrů návrhu procesního hořáku  

na stabilitu a parametry spalování 

Ing. Pavel Skryja 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 problematiku vlivu konstrukčních parametrů hořáků na 

stabilitu a parametry spalování. 

Dizertační práce Ing. Pavla Skryji, obsahuje 6 hlavních kapitol, seznamy použitých 

symbolů, obrázků, zkratek, příloh a informačních zdrojů (74 odkazů) a 7 příloh. 

Obsahuje také impozantní přehled vlastních publikací autora (34 odkazy), jeho 

patentů (7 ks), užitných vzorů (8 ks) a jeho dalších tvůrčích aktivit (čítajících 

dohromady celkem 17 ks funkčních vzorků, 2 ks poloprovozů a 3 ks ověřených 

technologií). 

Již samotný tento výčet autorových aktivit ukazuje, že cíle dizertační práce, týkající 

se otázek problematiky vlivu konstrukčních parametrů návrhu hořáků na stabilitu a 

parametry spalování, jež si autor vytýčil a specifikoval na str. 3 dizertační práce, byly 

splněny. 

 

2. Hodnocení a připomínky k dizertační práci 

Jde o aktuální téma s vysokou odbornou náročností řešení a výrazným inovačním a 

průmyslovým potenciálem. Vzhledem k tomu formuluji hodnocení a připomínky 

k dizertační práci separátně pro oblast odborné technické úrovně práce a pro oblast 

formální úrovně práce. 

2.1 Odborná technická úroveň dizertační práce: 

Odborná technická úroveň dizertační práce je na vysoké úrovni, dokládá to 

nadstandardní rozsáhlost, systematičnost, přehledností a ucelenost výkladu hlavních 

teoretických kapitol č. 2, 3 a 4 zaměřených na rozbor problematiky stabilizace 

plamene a faktorů ovlivňujících stabilitu plamene a produkci emisí dusíku a oxidu 

uhelnatého, kterým autor oprávněně přikládá zásadní význam pro vlastní úspěšné 

řešení problematiky, tj. úspěšný vlastní návrh hořáku. 

To následně konkrétně dokládá v prakticky zaměřené kapitole 5 dizertační práce, 



kterou člení na část věnovanou problematice návrhu hořáků a část věnovanou 

problematice testování hořáků. Problematiku návrhu hořáků demonstruje na ukázce 

návrhu injektorového plynového hořáku s před-mísenou směsí, který byl následně 

patentován. Problematiku testování hořáků včetně sestavení plánu zkoušek i 

následné analýzy výsledků měření demonstruje na případu testování nové 

konstrukce monoblokového hořáku s difuzním plamenem. Také tento hořák byl 

patentován. 

Z pohledu odborné úrovně práce autor jasně prokazuje svoji odbornost a jím zvolené 

metody řešení jsou odpovídající a na velmi dobré úrovni. Z pohledu odborné úrovně 

práce jsou tak splněny veškeré požadavky a nemám k tomu žádnou připomínku. 

2.2 Formální úroveň dizertační práce: 

Co se týká formální úrovně zpracování má celkově pojednání velmi dobrou úroveň 

provedení s minimem výskytu formálních nedostatků a autor zde potvrzuje své 

dosavadní publikační zkušenosti. Přesto se mu však nepodařilo formálním 

nedostatkům v práci zcela vyhnout. Jedná se však o nedostatky minoritního 

charakteru, jež lze z oponentského pohledu zařadit mezi již tradiční formální 

nedostatky závěrečných prací. Jedná se konkrétně o tyto formální nedostatky: 

• Občasné použití reprodukovaných obrázků horší vizuální a barevné kvality 

nebo občasné užití reprodukovaných obrázků včetně jejich originálních 

cizojazyčných názvů. Příklady: obr. 1, 4, 20, 23, 26, 30, 50, 78, 79, 83, 85, 

104, 115, 117, 131, 135. 

•  Občasná nejednotnost v užití technických pojmů – například je v práci použit 

někdy pojem „standartní“ a někdy pojem „standardní“. 

• Občasné chybné skloňování některých slov – například obr. 50 je nazván 

„Zrcadlově orientovaných difuzních hořáků“ správně má však být „Zrcadlově 

orientované difuzní hořáky“. 

•  Občasné užití nesprávného odborného pojmu: 

 – například na str. 48 je užit pojem „pravidlo kvadratur průměrů“ správně má 

však být „pravidlo kvadrátů průměrů“ 

– nebo v příloze 1 je u symbolu Fr uvedeno, že jde o Fourierovo číslo, správně 

však má být uvedeno, že jde o Froudeho číslo. 

• Občasné porušení jednotnosti velikostí a typu fontu u prezentovaných 

výpočtových vztahů – viz například rovnice (2-17). 

• U některých symbolů uvedených v seznamu symbolů je, zřejmě vlivem chyby 

textového editoru, místo příslušné jednotky uveden otazník („?“). 



Přes tyto drobné připomínky lze konstatovat, že disertační práce má logickou 

strukturu, je přehledná a umožňuje rychlou orientaci. Její celková formální úprava i 

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

3. Otázky k dizertační práci 

V diskuzi k obhajobě dizertační práce mám na doktoranda následující dotazy: 

1) Objasněte, prosím, blíže algebraickou rovnici tepelné bilance uvedenou 

symbolickým způsobem zápisu na straně 125. Co přesně se myslí zde 

uvedenými pojmy, zejména pojmy „tepelný zdroj“ a „teplo spalin“? 

2) Pomocí obr. 144 objasněte blíže souvislost mezi uvolňováním tepla radiací vs. 

konstrukčním provedení hořáku, resp. stupňovým přívodem paliva. 

3) V grafu na obr. 140 na straně 120 je provedeno srovnání profilů měrných 

tepelných toků odváděných do chlazených stěn spalovací komory při použití 

hořáku s původní a novou konstrukcí hlavy. Obrázek působí dojmem jako by 

prezentované srovnání nebylo provedeno při stejném výkonu hořáku. 

Objasněte blíže znázorněnou situaci v grafu a uveďte důvody tak výrazné 

rozdílnosti tvaru srovnávaných profilů měrných tepelných toků. 

4. Závěr 

S přihlédnutím k výše uvedenému konstatuji, že doktorand Ing. Pavel Skryja splnil 

cíle zadání disertační práce a prokázal schopnost samostatné vědecko-výzkumné 

práce stejně jako kvalitní odborné znalosti. Disertační práce je vysoce aktuální, přímo 

průmyslově aplikovatelná s možností úspěšného komerčního využití a s výrazným 

inovačním potenciálem. Splňuje tak 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 jednoznačně doporučuji práci k obhajobě a 

také, aby po jejím úspěšném obhájení byl panu Ing. Pavlu Skryjovi udělen 

akademický titul Ph.D. 

 

 

 

V Brně 11. 5. 2017 
doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. 

     oponent dizertační práce 

 


