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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití čističek vzduchu 
Jméno autora: Bc. Vojtěch Mizera 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav techniky prostředí 
Oponent práce: Ing. Petra Šťávová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ingersoll Rand Technologies 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem diplomové práce tak bylo zhodnotit a posoudit čističky vzduchu s použitím optického počítače částic Grimm 1.109 a 
provést měření a vyhodnocení účinnosti čističky vzduchu Daikin mc707vm a čističky vzduchu Ionic CARE Triton X6 
z hlediska snižování koncentrace suspendovaných znečišťujících částic při různých režimech provozu. 

 

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. 

Diplomant splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu.  
 

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

Postup a metodika řešení práce byly zvoleny správně. 

 

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. 
Student prokázal odborné znalosti, a to jak při zpracování teoretické části, tak i při metodice měření a vyhodnocení 
výsledků. Zpracování a analýza dat měření mohla být zpracována podrobněji a zahrnovat více hodnotících parametrů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má logickou strukturu, je napsána přehledně a na dobré jazykové úrovni. Nicméně v některých větách chybí 
interpunkce, či je špatné skloňování podstatných jmen. Některé obrázky a grafy mohly být lépe (kvalitněji, přehledněji) 
graficky zpracovány. Ve značení CO2 je často číslovka uvedena bez formátování jako dolní index. V kapitole 4 jsou 
používány termíny čistič místo čistička.  Některé věty mohly být stylisticky formulovány lépe, aby byly pro čtenáře snadněji 
srozumitelné.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr 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. 
Diplomant vhodně citoval použité zdroje, k vypracování práce použil nejen české, ale i zahraniční podklady, kterých však 
mohlo být zahrnuto více a to včetně novějších publikací z posledních let. V teoretické části práce jsou velmi často citovány 
základní dva zdroje, a to na mnoha stranách práce. Kombinace více zdrojů, či zkrácení opakovaných citací – kratší přehled, 
bez detailů, by bylo vhodnější.  
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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 . 
Diplomant splnil zadání práce v plném rozsahu. V teoretické části práce mohlo být více prostoru věnováno čističkám 
vzduchu místo teoretickým základům odlučování částic, obecným principům a předchozím publikacím jiných autorů.  
 
Jen menší část práce se týká měření, výsledků a jejich analýzy. Kapitola 4 obsahuje velmi rozsáhlé a již dříve publikované 
výsledky a rozbory – stačilo by uvést jejich přehled a popis. V kapitole 6 autor uvádí, že venkovní koncentrace CO2  se 
pohybují okolo 350 ppm, což dnes již neplatí – v Praze se koncentrace CO2 ve venkovním prostředí pohybují okolo 400 
ppm. V praktické části obsahující měření mohlo být více prostoru věnováno analýze a popisu výsledků měření. Například 
graficky zobrazit souvislost mezi měřením CO2 a koncentrací částic, či detailněji vyhodnotit měření CO2 s ohledem na 
činnost a přítomnost osob v bytě. 
 
Obecně by bylo vhodné více se věnovat analýze výsledků, jejich porovnání a interpretaci – tato stěžejní a přínosná část 
práce je obsahově kratší než teoretická část věnovaná rešerši. Nejsou např. podrobněji vyhodnoceny různé vlivy a 
parametry ovlivňující účinnost čističek, je pouze stručně vyhodnocena jejich účinnost při různých režimech provozu. 
V reálném prostředí by se například mohlo měření provést pro více různých zdrojů znečištění. 
   

 
 
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. 
 

Diplomant splnil zadání práce v plném rozsahu. Práce obsahuje rozsáhlou teoretickou část i praktické měření 
v laboratorních a v reálných podmínkách v bytě. Výsledky jsou dobře zpracovány a prezentovány, přináší nové 
poznatky pro praxi. Více prostoru mohlo být věnováno praktické části – měření, analýze výsledků a jejich rozboru. 
Ve stylistice a zpracování práce byly nalezeny menší formální nedostatky.  

 

Předloženou závěrečnou práci proto hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 

Otázky: 

1. V práci je několikrát zmiňován Stokesův zákon a Stokesovo kritérium. Co znamená a jaké jsou možnosti 
jeho využití v praxi? 

 

2. V práci byly popsány a vyhodnoceny výsledky dvou typů (výrobců) čističek vzduchu. Jak jsou vybrané typy 
čističek relevantní s ohledem na aktuální situaci na trhu? Jaké typy čističek jsou aktuálně v prodeji a běžné 
na českém trhu?   
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