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Oponentní posudek disertační práce 

 

Ing. PETRA BOBÁKA 

 

 

„SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROCESU 

PROFESNÍ ÚDRŽBY PRÁDLA” 

 

 

Ing. Petr Bobák absolvoval doktorské studium na FSI VUT v Brně v oboru „Konstrukční 

a procesní inženýrství“ zabezpečovaném Ústavem procesního a ekologického inženýrství. 

Cílem disertační práce byl proces profesní údržby prádla a způsoby, jak snižovat jeho 

požadavky na energie a další provozní komodity. Tento proces představuje náročný proces na 

spotřebu energií. Jde o cíleně recyklační a regenerační proces. Klíčovou operací je praní ve 

vodní lázni, která z prádla odstraňuje nečistoty. Práce Ing. Bobáka se zaměřuje na nejčastěji 

používanou technologii odstraňování nečistot, což je praní v teplé vodní lázni za 

spolupůsobení mechanického účinku a prací chemie na prádlo. Těžištěm práce je návrh 

a realizace zkušebního zařízení a provedení rozsáhlých testů. 

Metody zvolené Ing. Bobákem jsou odpovídající a na velmi dobré úrovni. Splňují 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: 

1) V anglickém abstraktu je uvedeno „Energy intensive”. Můžete vysvětlit, co tím 

přesně myslíte? 

2) Str. 9: Některé výrazy v češtině a angličtině si neodpovídají, např.: 

DPY – počet provozních dní za rok (day per year) 

3) Str. 10: BR – poměr lázně (bath ratio) – poměr čeho k čemu? 

4) Str. 10: Dále v seznamu symbolů jsou některé výrazy přeložené do angličtiny 

a některé jsou jen v angličtině bez českého překladu. Proč tomu tak je? Např.: 

HEN – síť tepelných výměníků (heat exchanger network), 

HF – high frequency, 

HMI – human-machine interface, 

HTTP – hypertext transfer protocol. 

5) Abstrakt a str. 16: V práci se podrobně zabýváte stávajícími a klasickými 

technologiemi praní a o dalších možnostech se jen krátce zmiňujete (např. ultrazvuk). 

Mohl byste tyto netradiční, resp. nové a nekonvenční technologie krátce zhodnotit 

a uvést jejich výhody a nedostatky a také jestli některou z nich považujete za 

perspektivní? 

6) Str. 20: „Change comes to commercial laundries: New opportunities to reduce 

energy costs” – v práci je uvedeno doslova: „neznámý autor (2006)” a dále „(není 

dostupný ani text ani autor)”. Mimochodem přesně tuto citaci jsem našel na: 

<static2.docstoccdn.com/docs/40656090/New-Opportunities-to-Reduce-Energy-

Costs> 

7) Str. 21: Proč v textu uvádíte „1 tuna”, a ne 1 t, jako např. u kg? 

8) Str. 22: Chybí mi odkaz na „tzv. Sinnerův diagram”. 
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9) Str. 22 – V oddíle „Množství provozních a odpadních látek a zdrojů tepla“ mi chybí 

alespoň základní zdroje informací. Je zřejmé, že to nejsou vaše vlastní objevy. 

Podobně v následujících oddílech. 

10) S tvrzením na str. 76 („Konvenční metody optimalizace tepelného hospodářství 

průmyslových provozů rekuperací tepla například pomocí tzv. Pinch analýzy (Pinch 

analysis) nebo instalací sítí tepelných výměníků (heat exchanger network, HEN) je 

možné úspěšně aplikovat jen v případě, že jsou teplé a chladné procesní proudy 

dostatečně stabilní – mají stálý hmotnostní průtok, teplotu a měrnou tepelnou 

kapacitu – a v ideálním případě nejsou znečištěné látkami, které by se mohly usazovat 

na teplosměnných plochách výměníků.”) bych si dovolil ne zcela souhlasit a bylo by 

dobré při obhajobě podrobněji uvést důvody, které vás k tomuto tvrzení vedly. 

11) Také ne zcela souhlasím s tvrzením „Scopus. The largest abstract and citation 

database of peer-reviewed literature”. Jaké databáze jste porovnával před tím, než 

jste došel k tomuto tvrzení? 

12) Wikipedia není originální zdroj a pokud ji chcete používat, musíte vždy dohledat 

a prověřit původní zdroje informaci, které je pak nutno citovat. 

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

údaj není pro moderní přístupové programy nutný. 

A konečně několik obecných otázek: 

14) Já bych podobně přistupoval k problematice na základě LCA a snažil se určit hlavní 

Footprints („stopy“) související s celým postupem. Jak byste tuto připomínku 

komentoval? 

15) Co považujete za největší příspěvek vašeho výzkumu k dané problematice? 

16) V čem je hlavní originální přínos vaší práce? 

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, 1. 5. 2014 

 

 

Prof. Dr.-Habil. Ing. Jiří Klemeš, D. Sc., Dr. h. c. (mult) 

G. Pólya Distinquished Professor 

Vedoucí centra pro integraci a intensifikaci procesů CPI
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