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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných 
látek z mikrořas 

Jméno autora: Bc. Roman FORMÁNEK 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav procesní a zpracovatelské techniky 
Oponent práce: Doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav procesní a zpracovatelské techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo zpracovat rešerši se zaměřením na technologie, stroje a zařízení pro sběr, separaci řas a extrakci cenných 
chemických látek, provést kritické zhodnocení technologii a zařízení pro zpracování řas a na základě této rešerše a 
zhodnocení navrhnout efektivní technologii komplexního zpracování řas z výstupu z fotobioreaktoru. Splnění prvních dvou 
částí zadání vyžadovalo nastudování a zpracování velkého množství podkladů. Splnění třetí části zadání vyžadovalo 
komplexní znalosti z oblasti bilancování procesů a zařízení a návrhu linek včetně ekonomického zhodnocení. Z tohoto 
důvodu hodnotím zadání jako náročné. 

 

Splnění zadání splněno  
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Cílem práce bylo: 1) vyhodnotit potenciál využití řas jako suroviny pro výrobu chemicky cenných látek, 2) zpracovat rešerši 
se zaměřením na technologie, stroje a zařízení pro sběr, separaci řas a extrakci cenných chemických látek, 3) provést kritické 
zhodnocení technologii a zařízení pro zpracování řas a 4) na základě této rešerše a zhodnocení navrhnout efektivní 
technologii komplexního zpracování řas z výstupu z fotobioreaktoru. 
První část DP (cíle 1, 2 a 3) hodnotím jako splněnou na výborné úrovni. Druhou část (cíl 4) hodnotím jako splněnou na velmi 
dobré úrovni (viz další komentář). 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.  

Ke zvolenému postupu řešení nemám připomínky.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
I přes určité drobné chyby hodnotím odbornou úroveň velmi dobře. Diplomant velmi dobře využil při řešení znalosti získané 
studiem. Diplomant vykonal velké množství práce. Některé hodnoty použité ve výpočtech nejsou dostatečně popsány a 
zdokumentovány v textu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A  - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.  
Práce je napsána čitelně a srozumitelně. Formální i jazykovou stránku hodnotím jako velmi dobrou. Pár překlepů a nejasných 
formulací je označeno v tištěné verzi práce.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
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pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Výběr pramenů odpovídá. Převzaté části jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků. Citace jsou úplné. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.  
Str. 15 – tabulka 7: pro vzájemné srovnání by bylo vhodné uvádět měrné spotřeby energie. 
Str. 16 – TL5: není zřejmé o jaký zdroj světla se jedná. Neuvedeno v textu ani ve zkratkách. 
Str. 23 – tabulka 11: bylo by vhodné uvést i typ otevřeného systému. 
Str. 23, 56 – poslední věta – nejasná formulace. 
Str. 27 – tabulka 13 – sloupcový fotobioreaktor; nenašel jsem v předchozí části nebo se jedná o typ d na obr. 2? 
Str. 61 – definice cíle: čistota 99 % mol.: vzhledem k charakteru separované látky definice čistoty ve formě molové 
koncentrace není příliš vhodná, což následně komplikuje hmotovou bilanci (kap. 5.4.3). 
Str. 64 – vztah (5.1) – chyba v odvození. 
Str. 68 – navýšení množství flokulantu by mělo být zdůvodněno. 
Str. 69 – kultivační médium (voda o hustotě 1000 kg/m3): formulace vzhledem k následujícímu textu matoucí. 
Str. 73 – návrh flokulační komory dle (6.1) není vhodný; navrhl bych podle (6.3) v kombinaci s „rozumným“ H/D poměrem. 
Str. 73 – návrh expanzní destilace: některé hodnoty použité ve výpočtu nejsou uvedeny (např. TF, Kex, FiV, udov, kk). 
Str. 76 – vztah (6.16) – chyba v odvození. 
Str. 78 – náklady na technologickou část: použité hodnoty konstant, exponentů a indexů by měly být v  textu uvedeny; 
náklady na expandér 1. stupně jsou podle mého názoru podhodnocené. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Cílem práce bylo zpracovat rešerši se zaměřením na technologie, stroje a zařízení pro sběr, separaci řas a extrakci cenných 
chemických látek, provést kritické zhodnocení technologii a zařízení pro zpracování řas a na základě této rešerše a 
zhodnocení navrhnout efektivní technologii komplexního zpracování řas z výstupu z fotobioreaktoru. První část DP (cíle 1, 2 a 
3) hodnotím jako splněnou na výborné úrovni. Druhou část (cíl 4) hodnotím jako splněnou na velmi dobré úrovni (viz další 
komentář). I přes určité drobné chyby hodnotím odbornou úroveň velmi dobře. 
 

Otázky k obhajobě:  

1. Str. 14 – jednotka intenzity světla E.s-1.m-2.  Prosím o vysvětlení jednotky. 

2. Str. 16 – spaliny jako vhodný zdroj CO2: Mohl byste uvést 1) případná negativa použití spalin jako zdroje CO2 a 2) jiné 

možné zdroje CO2? 

3. Extrakce lipidů: navržena jednostupňová extrakce. Mohl byste uvést, proč byla zvolena jednostupňová extrakce? Bylo by 

možné použít vícestupňovou extrakci? 

4. Vztah (6-5) je vzhledem k uvedenému významu symbolů rozměrově nehomogenní, což negativně ovlivnilo výsledky 

uvedené v tabulkách 39 a 40. Prosím o revizi entalpické bilance expandérů a diskusi výsledků. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B – velmi dobře. 

 
 
Datum: 23.8.2017     Podpis:       Šulc v.r. 


