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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technologie rozpojení buněčných stěn mikrořas 
Jméno autora: Bc. Igor Posvezhin 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav procesní a zpracovatelské techniky 
Vedoucí práce: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: FS ČVUT, Ústav procesní a zpracovatelské techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo zaměřit se na technické možnosti rozpojení buněčných stěn mikrořas. Tj. zpracovat literární rešerši na dané 
téma a provést sady experimentů na dostupných laboratorních zařízeních s cílem narušit/rozbít buněčnou stěnu mikrořas, 
data vyhodnotit a vyslovit závěry vyplývající z dosažených výsledků. Zadání práce proto bylo z mého pohledu průměrně ná-
ročné. 

 

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

Práce se všech bodech pokynů k vypracování věnuje dané problematice. Experimentální část je ale velmi strohá, obsahuje 
pouze několik jednorázových testů, ze kterých ovšem vyplývají diskutované závěry a doporučení.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor měl k vypracování zadání ne příliš aktivní přístup.  Neustálá odborná podpora vedoucího práce byla rovněž nutností.  

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Kolega Posvezhin zpracoval kvalitní přehled metod rozbití buněčných stěn mikrořas. Experimentální část je rovněž rozpra-
cována do detailu. Prezentované výsledky jsou však založeny na několika málo experimentech. Odborné formulace diplo-
mové práce jsou na nízké úrovni.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána v českém jazyce, nicméně je zde mnoho gramatických a stylistických nedostatků, které jsou způsobeny tím, 
že český jazyk není rodným jazykem autora.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Autor práce čerpal informace z 30 literárních zdrojů. Výběr zdrojů informací byl v naprostém souladu s řešenou problemati-
kou. Citace v rukopisu a formát citací, uvedený v soupise použité literatury, je plně v souladu s Autorským zákonem č. 
121/2000 Sb. a s veškerými citačními zvyklostmi. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Bc. Igor Posvezhin zpracovával diplomovou práci na velmi aktuální téma technických možností rozpojení 
buněčných stěn mikrořas. Tj. zpracoval literární rešerši na dané téma a provedl sady experimentů na dostupných 
zařízení s cílem rozbít buněčnou stěny mikrořasy, data vyhodnotil a vyslovil závěry vyplývající z dosažených vý-
sledků. Velmi si cením pěkně zpracované rešerše, které sumarizuje informace o technikách rozpojení buněčných 
stěn mikrořas, účinnosti a energetické náročnosti. S experimentální částí práce však nejsem spokojen a to z důvodu 
rozsahu provedených experimentů. Student provedl několik základních experimentů, vyhodnotil získaná data a po-
kusil se interpretovat výsledky. Vlastní přístup studenta k vypracování tématu byl neakční a vyžadoval odbornou 
podporu vedoucího práce. Závěrem ale lze konstatovat, že kolega Igor Poshezhin dokázal aplikovat získané znalosti 
při řešení inženýrského problému, a proto podle mého názoru předložená práce odpovídá nárokům na strojního 
inženýra.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
 
 
 
 
Datum: 28.1.2020     Podpis: doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. 


