
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. tel.:   +420 541 514 111 e-mail: institute@isibrno.cz 
Královopolská 147, 612 64 Brno fax:   +420 541 514 402 http://www.isibrno.cz 

 

 
Posudek doktorské disertační práce 

 
 
Ing. Zdeněk Roubal:  
“Nízkoúrovňová měření” 
 
 
Úvodem a k aktuálnosti tématu disertační práce 
Předkládaná disertační práce podle názvu směřuje v širším smyslu ke měření velmi malých 
hodnot elektrických veličin, jmenovitě proudu. Téma je ale zaměřené konkrétně na měření 
proudů vyvolaných přítomností iontů v atmosféře. Jak konstrukční, tak experimentální část 
práce jsou tedy cíleny na měření koncentrací vzdušných iontů. Využití navrhované 
instrumentace a metodologie měření směřuje do medicínské praxe, přítomnost vzdušných iontů 
působí blahodárně na nemocné astmatem, kterým je předepisována speleoterapie, léčebný 
pobyt v jeskynním prostředí. Možnost měřit koncentrace vzdušných iontů je pro terapeutické 
účely žádoucí a přínosné. 
 
Ke splnění cíle práce 
Dizertační práce má primárně metodologický charakter, cíle jsou stanoveny ve smyslu nalezení 
optimální metodiky měření koncentrací vzdušných iontů. S tím úzce souvisí i konstrukční a 
realizační část práce, návrh a optimalizace příslušné instrumentace a obvodových řešení a 
následně soubor měření v jeskynním prostředí. V rámci práce byla formulována a ověřována 
hypotéza popisující chování vzdušných iontů a také navržena metodika měření a interpretace 
tzv. mrznoucího potenciálu, který představuje specifický elektrochemický problém. Práce řeší 
téma jak na teoretickém základě, tak ověřením prostřednictvím experimentů, výsledky práce by 
mohly mít aplikační výstup. Vytýčené cíle dizertační práce byly naplněny a práce představuje 
přínos v oboru.  
 
K postupu řešení zadaného problému a k výsledkům disertace, konkrétní přínos 
doktoranda 
Dizertační práce popisuje teoretické základy měřicího systému, rozložení elektrostatického 
pole v sondě – aspiračním kondenzátoru, řeší simulací jeho různé konfigurace a hledá a nalézá 
optimální řešení s ohledem na minimalizaci vlivů konfigurace měřicího systému na získané 
výsledky. Optimalizované řešení je ověřeno sérií měření, která prokazují shodu s teoretickými 
předpoklady. 
 Součástí konstrukční části práce je návrh elektroniky pro měření velmi nízkých proudů 
a návrh aktivního stínění. V obou případech je motivací zlepšení nejistoty měření koncentrací 
vzdušných iontů.  
 Jádrem metodiky měření koncentrací vzdušných iontů je spektrální analýza, která má 
charakter popisu pohyblivosti iontů. Interpretace a zpracování naměřených dat je klíčovou částí 
metodologicky zaměřené práce. Soubor měření rozložení iontového pole v Císařské jeskyni 
(využívané ke speleoterapeutickým účelům) ověřuje navrženou metodiku.  

Členění práce je do čtrnácti dílčích kapitol, které respektují postup od teoretických 
základů po popis navrhované metody až po experimenty a jejich vyhodnocení. 



 
 

Přínos doktoranda spočívá v metodologii, tj. v návrhu nové metody měření, 
vyhodnocení a interpretace tohoto měření koncentrace vzdušných iontů. Významný přínos 
představuje také konstrukční část práce, navržené aktivní stínění a obvodové řešení citlivých 
předzesilovačů. Metodika i instrumentace byly ověřeny souborem měření v reálném prostředí. 
Obé lze považovat za konkrétní přínos doktoranda pro vědní obor, čímž dokládá svou 
schopnost systematické vědecké práce včetně prezentace jejich výsledků formou vědeckých 
publikací. 
 
K formální stránce práce 
Práce psaná v češtině má celkem 95 stran a je formálně členěna do kapitol uspořádaných 
v logickém sledu. Seznam použité literatury je dostatečný k pokrytí studované problematiky. 
Práce obsahuje i českou a anglickou anotaci a další předepsané formální náležitosti. Seznam 
obsahuje řadu publikací, v nichž je doktorand spoluautorem a v řadě případů i prvním autorem. 
Tím dokládá schopnost výsledky své práce na dobré úrovni publikovat. Po jazykové stránce je 
práce dobře zpracována, drobné chyby a překlepy se v práci vyskytují, ale jejich počet není 
neúnosně velký. Grafická podoba práce je velmi dobrá.  
 
Otázka k obhajobě 

• V předkládané práci byla (pochopitelně) věnována velká péče tvaru a konfiguraci 
aspiračního kondenzátoru a bylo modelováno a optimalizováno rozložení 
elektrostatického pole v kondenzátoru. Domníváte se, že vzhledem k nucenému 
průchodu vzduchu kondenzátorem by bylo na místě věnovat péči také aerodynamice 
proudění kondenzátorem? Kupříkladu s ohledem na možnost vzniku turbulentního 
proudění a jeho vlivu na naměřené údaje. 

 
Závěr 
Předložená disertační práce věcně i formálně splňuje hlediska obecně uznávaných požadavků 
na doktorskou disertační práci. Proto doporučuji přijmout práci Ing. Zdeňka Roubala 
k obhajobě a po úspěšné obhajobě udělení akademického titulu Ph.D. 

 
 
 
 
V Brně 10. března 2016 
 
 
 
       Prof. Ing. Josef Lazar. Dr. 
         Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. 


