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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních 
plynů 

Jméno autora: Jaromír Pour 
Typ práce: bakalářská 
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 náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma membránové separace plynů bylo pro autora zcela novým, bez jakéhokoliv teoretického základu ve studijním pro-
gramu TZSI. Autor si proto musel nastudovat teorii problematiky, pochopit ji, správně interpretovat a umět ji aplikovat při 
provádění a vyhodnocování vlastních experimentů. Vzhledem k rozsahu práce a k tomu, že autor musel vycházet ze zahra-
niční literatury, musel správně překládat, interpretovat a spojovat dílčí poznatky, tak proto hodnotím téma jako náročnější.    

 

Splnění zadání splněno 
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 ve všech bodech pokynů k vypracování plně věnuje dané problematice, zadání bylo proto z mého pohledu splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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 přistupoval k vypracování zadání velmi iniciativně a maximálně se snažil zcela samostatně plnit veškeré stanovené 
cíle. Student se pravidelně zúčastňoval konzultací a byl z hlediska odbornosti vždy výborně připraven. I přes společenské 
limity COVID-19 provedl vlastní originální experimenty, jejichž výsledky podstatně rozšířily znalostní databanku chování 
membránového modulu daného typu.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor se nejprve věnoval teorii membránové separace. Shrnul princip dělení plynů, typy membrán a membránových mo-
dulů. Dále se věnoval využití membránových procesů v poloprovozním a průmyslovém měřítku, v rámci kterých prezentuje 
různé experimentální studie membránové separace CO2 ze spalin. Následuje originální experimentální část práce. Student 
se seznámil s vlastní měřicí aparaturou a provedl sadu měření s čistými plyny a modelovým emisním plynem. Zcela samo-
statně a korektně vyhodnotil veškerá experimentální data a formuloval z nich plynoucí logické závěry. Vlastní odborný text 
je stručný, výstižný a jasně srozumitelný. Autor zbytečně nezbíhal do teorie, kterou nepotřeboval v experimentální části 
práce. Odborná úroveň celého textu je proto z mého pohledu na vysoké úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje veškeré požadované formální prvky. Jazyková úroveň je dobrá. Proto konstatuji, že formální a jazyková úro-
veň práce je výborná. 
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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 vý-
běr 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 citač-
ními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů informací byl v naprostém souladu s řešenou problematikou. Citace v rukopisu a formát citací, uvedený v sou-
pise 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.  
 

Jaromír Pour se zabýval velmi populárním tématem membránové separace plynů. Toto téma bylo pro autora 
zcela novým, bez jakéhokoliv teoretického základu ve studijním programu TZSI. Pan Pour si proto musel velmi dů-
kladně nastudovat obtížnou teorii problematiky. Ve vlastní teoretické části práce pak shrnul principy dělení plynů, 
typy membrán a membránových modulů. Dále se věnoval využití membránových procesů v poloprovozním a prů-
myslovém měřítku, v rámci kterých prezentuje různé experimentální studie membránové separace CO2 ze spalin. 
Následuje originální experimentální část práce. Student se seznámil s vlastní měřicí aparaturou a provedl sadu mě-
ření s čistými plyny a modelovým emisním plynem. Zcela samostatně a korektně vyhodnotil veškerá experimentální 
data a formuloval z nich plynoucí logické závěry.  

Z pohledu vedoucího práce jsem s vlastním přístupem a prací studenta velmi spokojen. Nesmírně si cením 
studentova energického přístupu ke zpracování daného tématu. Vlastní téma BP bylo pro autora zcela nové, teore-
ticky i časově velmi náročné, protože je to pro něj zcela nová oblast informací dostupných zejména ze zahraniční 
literatury. Student musel danou problematiku důkladně nastudovat, pochopit, správně ji interpretovat a umět ji 
aplikovat při provádění a vyhodnocování vlastních experimentů. Student jasně prokázal, že je schopen samostatně 
nalézt, interpretovat a používat teoretické informace, provádět experimentální práce, samostatně je vyhodnotit a 
interpretovat. Výstupem je pak nejen zdařilá rešerše, ale zejména experimentální výsledky, které rozšiřují znalostní 
databanku chování daného modulu při daných modelových podmínkách.    

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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