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Formální úroveň disertační práce 

Opravená práce obsahuje včetně závěrečné kapitoly celkem 100 stran, je rozdělena 

do 7 kapitol a doplněna v textu 12 tabulkami, 43 obrázky a grafy. Seznam použité literatury 

byl rozšířen z 59 na 72 odkazů na převážně zahraniční literaturu. Dále disertant uvádí 3 

práce vztahující se k tématu disertační práce, jejichž byl spoluautorem.  

Disertant respektoval v opravené práci připomínky autorů posudků z roku 2019. Po 

formální stránce má opravená dizertační práce požadované náležitosti (seznam zkratek, 

seznam použitých fyzikálních veličin, seznam použité literatury, publikace autora).  

I přes zmíněné připomínky byl cíl práce, odevzdané v roce 2019, splněn.  

Na svém hodnocení dizertační práce ze dne 21. března 2019 trvám: 

Obsah disertační práce 

Obsahem disertační práce je zkoumání mechanismů tvorby emisí oxidů dusíku (NOX) 

ve fluidních ohništích na tuhá paliva a porovnání těchto mechanismů pro spalování uhlí a 

biomasy. Dále je cílem práce vyhodnocení současného stavu modelování a predikce emisí 

NOX ve fluidních kotlích a formulace návrhů a doporučení, jejichž účelem je predikční 

modely zefektivnit. Současný stav problematiky mechanismů tvorby NOX i problematiky 

predikčních modelů je zpracován v kapitole 2. V Kapitole 3 jsou definovány cíle práce. 

Kapitola 4 obsahuje vlastní přínos práce k zefektivnění predikčních modelů. Součástí práce je 

také experimentální část, která je popsaná v kapitolách 5 a 6. 
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Hodnocení disertační práce 

Disertant správně konstatuje, že aplikace existujících empirických modelů predikce 

NOX vyvinutých pro prášková ohniště pro podmínky fluidních ohnišť je z důvodů rozdílných 

spalovacích teplot, nevhodná. 

Byly navrženy úpravy pro dva modely - Pohlův model a Iblerův model. 

Disertant zjistil, že Pohlův model je úzce přizpůsoben práškovým kotlům a 

navrhované úpravy nepřinesly žádné pozitivní výsledky. Pohlův model není vhodný pro 

předpovědi emisí NOX u fluidních ohnišť ani po navrhované optimalizaci.  

Iblerův model byl po úpravě dostatečně vhodný pro fluidní ohniště. Na základě údajů 

v odborné literatuře bylo navrženo sledovat pouze režimy spalování jednodruhových paliv a 

to kvůli komplexnímu chování dusíku v případě spalování směsí paliv. Prakticky všechny 

naměřené body byly předpovězeny s přesností ± 50 ppm. 

Velmi pracnou částí práce bylo experimentální zkoumání vlivu vybraných parametrů 

na emise NOx. Bylo stanoveno pět měřicích skupin, jejichž cílem bylo zkoumání primární 

koncentrace kyslíku, spalovací teploty, celkovou koncentraci kyslíku v případě postupného 

přivádění vzduchu, Reynoldsovo číslo částic fluidního lože a součinitel recirkulace spalin. 

Během každé měřené skupiny byl sledovaný parametr měněn, zatímco ostatní parametry 

byly udržovány pokud možno konstantní. 

V případě hnědého uhlí byl nejvýznamnějším parametrem ovlivňujícím emise NOx 

koeficient recirkulace spalin.  

V případě biomasy byl nejvýznamnějším parametrem ovlivňujícím emise NOx 

kombinace koncentrace primárního kyslíku a celkové koncentrace kyslíku v případě 

postupného přivádění vzduchu.  

Po zveřejnění této práce by se měly navazující výzkumné aktivity věnovat 

parametrům, které nebyly touto prací experimentálně zkoumány. Na základě získaných 

vědomostí by bylo možné navrhnout nové empirické modely a modelové korekce pro 

predikci emisí NOx pro kotle s fluidním ložem. 

Postup zvolený disertantem pro řešení daného problému považuji za odpovídající a 

vhodný. 

Uvedené práce vztahujících se k tématu disertační práce, jejichž je disertant 
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spoluautorem ukazují, že se disertant dané problematice věnuje již delší dobu a je schopen 

získané poznatky vhodně formulovat do odborných sdělení. 

Disertant dokázal přizpůsobit a úspěšně zprovoznit metodiku měření, která by 

měla být autorizována.  

Doporučení 

Předložená disertační práce pana Ing. Jiřího Štefanici prokazuje jeho schopnost 

samostatné vědecké práce. Autor svojí prací dokládá potřebné znalosti a nutný přehled v 

dané problematice i schopnost provádět rozsáhlá měření a vhodně interpretovat jejich 

výsledky.  

Výstupy dosažené při zpracování disertační práce jsou výrazně významné pro praxi a 

pro další rozvoj oboru. Hlavní výsledky práce doporučuji vhodným způsobem publikovat.  

Disertační práci pana Ing. Jiřího Štefanici hodnotím jako jednoznačně přínosnou a 

doporučuji její přijetí k obhajobě. 

 
V Praze, dne 29. března 2020      
 
 

 
 
Jaroslav Hyžík 


