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Oponentský posudek 
doktorské dizertační práce 

pana Ing.Petra Bobáka 
Snižování energetické náročnosti procesu profesní údržby prádla 

 
 O vypracování oponentského posudku jsem byl požádán ředitelem Ústavu procesního a 
ekologického inženýrství, panem prof. Petrem Stehlíkem. V minulých letech jsem byl členem Vědecké 
rady Fakulty strojního inženýrství a jsem proto dobře seznámen s činností Ústavu procesního a 
ekologického inženýrství, jeho zaměřením a principy působení v oblasti výzkumu a vývoje a výchovy 
doktorandů. 
 Dizertační práce se věnuje hojně provozovanému, ale dosud málo zkoumanému procesu, 
který autor práce nazval procesem profesní údržby prádla. V provedené rešerši relevantních publikací 
nalezl šestnáct článků, z toho devět zahraničních, vesměs zaměřených na problematiku energetické 
náročnosti procesu. Toto zjištění naznačuje, že se v případě velkokapacitních prádelen jedná o 
perspektivní téma výzkumu a vývoje a současně lze plně souhlasit s konstatováním autora, že je to 
téma interdisciplinární, zahrnující energetiku, konstrukční inženýrství, chemické inženýrství, 
matematické inženýrství, ekonomii, automatizaci a informatiku. Z tohoto pohledu bylo vybudování 
Laboratoře energeticky náročných procesů dobře uváženým krokem pracoviště a autor práce tak 
dostal příležitost uplatnit své představy a názory. Výsledky své činnosti shrnul v dizertační práci, která 
je dobrou ukázkou tvořivé inženýrské činnosti a současně také na ni navazující činnosti výzkumně-
vývojové, postavené na reálných experimentálních základech. 
 Cílem dizertační práce bylo zavést systematický přístup k řešení problematiky optimalizace 
procesu PÚP jako specifického představitele energeticky náročného procesu z pohledu spotřeby 
energie, vody a dalších provozních nákladů. Konkrétně bylo požadováno:  
a) modelovat proces profesní údržby prádla, resp. jeho dílčí operace,  

b) navrhnout a naplánovat systematický sběr provozních dat z reálných provozů a jejich zpracování,  

c) vybudovat univerzální experimentální infrastrukturu a na jejím základě vytvořit plně funkční model 
průmyslové prádelny s plnohodnotným výzkumným zázemím v rámci projektu NETME Centre – Nové 
technologie pro strojírenství,  

d) definovat možnosti hodnocení a snižování energetické náročnosti procesu,  

e) podílet se na řešení konkrétních případových studií. 
 Práce má rozsah 95 stran + 4 přílohy a je rozčleněna do osmi kapitol, vhodně rozvržených a 
srozumitelně a dostatečně podrobně představujících řešenou problematiku a dosažené výsledky. Je 
v nich postupně podrobně popsán celý proces profesní údržby prádla se zdůrazněním rozhodujících 
parametrů a vybrané specifické vlastnosti procesu jsou v dostatečném rozsahu analyzovány. Stěžejní 
kapitlou je „Modelování procesu profesní údržby prádla“, kde autor sestavil látkové a energetické 
bilanční rovnice, umožňující vypracovat poměrně jednoduchý a spolehlivě funkční model. Zde autor 
využil výpočtový program W2E, vyvinutý v ÚPEI pro výpočty hmotových a energetických bilancí 
technologických linek a zcela logicky a oprávněně končí tato kapitola představením programu pro 
kalkulaci jednotlivých dílčích provozních nákladů. 
 Následující kapitoly se věnují problematice sběru provozních dat a závěry autor shrnul do 
osmera pokynů a tabulky měřených veličin a měřící techniky. Uplatnil zde rovněž vlastní program 
Torreo, pocházející z jeho diplomové práce. Moderním prvkem při sběru dat je použití bezdrátové 
senzorové sítě, jejíž vybudování však muselo být z provozních důvodů přerušeno.  
 Poznatky, zkušenosti, závěry a představy o dalším rozvoji výzkumu problematiky vedly 
k vybudování „Laboratoře energeticky náročných procesů“, technicky vybavené pro další možné 



široké rozšíření techniky a systémů, s moderním vybavením a promyšlenou infrastrukturou. Mezi 
všechna v této části práce vyjmenovaná racionální řešení a rozhodnutí nezapadá instalace plynové 
mikroturbíny Capstone C30 a argumenty pro její instalaci bude vhodné při obhajobě práce objasnit. 
 Závěrečná část práce představuje možnosti využití vypracované metodiky a modelů 
v praktických aplikacích. 
 Byť se práce týká na první pohled tak prostou záležitostí, jako je „praní prádla“, ukazuje autor 
v dizertační práci s důkladnou znalostí věci, že se jedná o poměrně komplikovaný systém, o náročný 
multioborový proces, který si zaslouží pozornost systematické analýzy. Záměr pracoviště doktoranda 
vybudovat experimentální laboratoř pro zkoumání podobných procesů dokládá zájem rozvíjet dále 
studium procesů se zaměřením na jejich energetickou náročnost a v této snaze představuje 
dizertační práce zajímavý a podnětný způsob, jak zkoumat procesy v laboratorních podmínkách. 
Autor si je vědom toho, že se vždy budou laboratorní podmínky podstatně odlišovat od reálných 
provozních podmínek a věnuje této otázce dostatečnou pozornost. Aktuálnost tématu vidím zejména 
v nalezení dalšího směru rozvoje oboru procesní a ekologické inženýrství, pro který dizertační práce 
představuje docela pevný základ. 
 Dizertační práce je velmi kompaktní. Její obsah věrně odpovídá stanoveným cílům dizertace a 
to svědčí o promyšleném, systematickém a zodpovědném přístupu autora ke zpracování vybraného 
tématu a prezentované výsledky rovněž dokládají plnou podporu pracoviště. 
 Hlavní myšlenkou práce je snižování energetické náročnosti procesů a pro toto téma byla 
vybudována experimentální laboratoř, v současnosti zaměřená na proces profesní údržby prádla, na 
který se ve své dizertační práci autor zaměřil. Učinil tak zevrubně a v plném rozsahu, ať se jedná o 
problematiku technickou, ekonomickou, či environmentální. Předkládá k obhajobě popis velmi 
kvalitně zpracovaného inženýrského díla, promyšleně vytvářející podmínky pro výzkumně-vývojovou 
činnost se všemi potřebnými aspekty. O podílu autora na konečném výsledku vypovídá vedle 
promyšleného způsobu prezentace řešení v dizertační práci také jím uváděných celkem devatenáct 
osobních přínosů k výstavbě laboratoře, z nichž nejméně pět souvisí bezprostředně s výzkumnou 
problematikou. Oceňuji, že se závěrečná část práce věnuje ekonomickým otázkám a v této souvislosti 
se ptám, co bude motivovat provozovatele prádelny k modernizaci s využitím výsledků výzkumu, když 
téměř polovinu provozních nákladů představují mzdy. 
  Práce je zpracovaná pečlivě a v dobré kvalitě, je patrné, že prošla pozornou jazykovou 
korekturou a že autor její koncepci věnoval náležitou pozornost. 

Závěr. 

 S přihlédnutím ke všemu uvedenému jsem došel k závěru, že doktorand Ing. Petr Bobák splnil 
cíle zadání disertační práce, prokázal schopnost samostatné vědecko-výzkumné práce stejně jako 
kvalitní odborné znalosti. Disertační práce splňuje 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. 

  

Doporučuji přijetí práce k obhajobě 

 a rovněž navrhuji, aby po jejím úspěšném obhájení  

byl  panu Ing.Petru Bobákovi udělen akademický titul  PhD (Philosophiae Doktor)  

 

 

 

V Ostravě, 5.května 2014  



 
     


