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Jméno autora: Jaromír Pour 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Posuzovaná bakalářská práce se oproti většině bakalářských prací oboru TZSI skládá jak z teoretické části zaměřené na 
rešerši problematiky využití membrán pro separaci oxidu uhličitého z emisních plynů, tak z experimentální části založené 
na vyhodnocení účinnosti separace CO2 z modelových spalin. Proto hodnotím práci jako náročnější. 

 

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. 

Zadání ukládalo studentovi jednak provést rešerši na vymezené téma, dále provést experiment s modelovými spalinami a 
posoudit účinnost separace. Rozsah literární rešerše a provedeného experimentu odpovídají zadání, student tedy zadání 
splnil. 

 

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

Autor práce při jejím řešení zvolil správný přístup, práce je zpracována systematicky. Experimenty, byť v poměrně malém 
rozsahu, byly rovněž provedeny 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. 
Předložená bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou část a praktickou (experimentální) část. První část 
začíná kapitolou zabývající se základy membránových procesů. Tato část by dle mého soudu mohla být obsáhlejší, autor by 
zde mohl uvést alespoň základní principy a zákony přenosu hmoty přes membrány. Nicméně vzhledem k celkovému 
rozsahu a povaze BP tomuto nedostatku nepřikládám velkou váhu. Teoretická část poté pokračuje zdařilým výčtem prací 
zabývajících se membránovými procesy pro separaci plynů (spec. spalin). Teoretická část je poté uzavřena stručným, 
přehledným shrnutím nabytých poznatků. Experimentální část obsahuje všechny obvyklé náležitosti. Začíná popisem 
experimentální jednotky, jejího ovládání a použitého membránového modulu. Poté následuje logický popis měření, výčet 
naměřených hodnot pro čisté plyny a modelovou směs a výpis použitých vzorců. Následně jsou přehledně prezentovány 
výsledky experimentů. Autor na některých místech nesprávně používá názvy veličin (popis grafu v obr. 13 apod.) Některé 
závěry práce jsou chybné (např. konstantní koncentrace CO2 v permeátu od určité hodnoty stagecutu – obr. 30, snižující se 
separační faktory v závislosti na permeabilitě rovněž nevypovídají mnoho o chování modulu), což je pravděpodobně 
způsobeno úzkým souborem naměřených dat a faktem, že se autor prostřednictvím práce s problematikou 
membránových operací teprve seznamoval. Tyto nedostatky považuji za přijatelné vzhledem k rozsahu práce a její 
odbornosti ve vztahu k odbornosti autora. I přes zmíněné nedostatky odbornou úroveň práce s přihlédnutím k zaměření 
práce a jejímu rozsahu hodnotím jako velmi dobrou. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Posuzovaná bakalářská práce obsahuje po formální stránce veškeré požadované náležitosti (zadání, anotaci, obsah, 
strukturu, závěr a seznam použité literatury). Je psána srozumitelně a jasně, je čtivá a logicky uspořádaná. Jazyková úroveň 
práce je rovněž vysoká – v práci se objevuje několik chybných formulací, překlepů či chyb v interpunkci. Tyto chyby však 
nijak neztěžují čtenáři porozumění textu. V pasáži, kde autor popisuje použité vztahy a vzorce bych doporučil u složitějších 
(nebo u všech) rovnic uvádět význam jejich členů. Práci tedy po formální a jazykové stránce, hodnotím jako velmi dobrou. 

 

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 z celkového počtu 23 relevantních literárních zdrojů, z nichž bylo 10 českých a 13 zahraničních. Autor u 
všech sdělení správně uvádí citace a soupis použité literatury obsahuje všechny náležitosti – práce je tedy v souladu 
s Autorským zákonem i s citačními zvyklostmi. Práci z hlediska zdrojů a korektnosti citace hodnotím jako výbornou. 

 

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. 
Formální a jazykové připomínky: 

• v práci se objevují občasné překlepy, chybějící čárky a podobné drobné jazykové nedostatky. 

• špatně užívané pomlčky/spojovníky drobně komplikují čtení. 

• věty by neměly začínat zkratkou odvolávající se na obr. (str. 8 – „obr. 3 zobrazuje…“) 

• v práci by měl autor dbát jednotného formátu tabulek (str. 33 – tab. 13 má současně jednotky v [ ] i v ( ) 
závorkách, veličiny jsou v některých tabulkách kurzívou, jinde ne. 

• u prezentace grafů se autor občas dopustil menších chyb (např. str. 24 – v grafu chybí označení osy x, obr. 33 
následuje až po obr. 34) 

Odborné připomínky: 

• při uvádění hodnot selektivity je vždy třeba vztáhnout hodnotu k poměru dvou složek (např. selektivita CO2/N2) –
(vyskytuje se např. na str. 10 – „poměr selektivity CO2 ke zbylým složkám“, na str. 44 v závěru rovněž) 

• str. 10 – v rovnici (1) chybí popis veličin a z rovnic není jasné, zda se jedná o koncentrace dvou složek v jednom 
proudu, jedné složky v permeátu a retentátu či jiných. Obdobně pak na str. 36 u rovnic (19) a (25) a dalších. 

• str. 11 – z čeho se při membránové filtraci plynů může tvořit filtrační koláč? Nejedná se spíše o obrázek/schéma 
k membránám pro kapaliny? 

• str. 16 – autor v textu píše, že nejvyšší separační faktor mají membrány na bázi CNC, v tabulce však jsou hodnoty 
pro CNF vyšší než pro CNC. Současně je v tabulce uvedena permeance jako P (permeabilita) a navíc pro poměr 
CO2/N2 (jedná se o překlep, neb zdroj uvádí jen CO2). 

• str. 17 – v popisované publikaci [12] není dobře vysvětlená funkce membrán a funkce celé technologie 

• str. 19 – v obr. 13 nejsou uvedeny permeance ale hodnoty koncentrace CO2 v permeátu. Je třeba správně 
překládat a interpretovat veličiny. (Permeance je existující veličina P/L, kterou sám autor dále používá). Obdobně 
na str. 20 v textu uvádí autor difusivitu, což rovněž je jiná než popisovaná veličina. 

• str. 21 – v tab. 5. pravděpodobně překlep, neb autor uvádí velikost pórů 0,1 – 0,16 m.  

• str. 35 – rov. (7) neukazuje výpočet koncentrace nýbrž látkového toku. 

• str. 39 – stálo by za to uvést výsledky některých výpočtů – permeance/permeability čistých složek za  daných 
podmínek, dále v textu pak např. tabulku výsledných hodnot pro měření směsi (spec. pak při takto úzkém rozsahu 
dat.) 

• str. 40 – veličina „m(PER./FEED)“ není většinou sledovanou, ale existuje obdobná (lin závislá na uvedené) veličina 
– poměr toku PER./RET., nazývá se stagecut (existuje hmotnostní i molární varianta) a je často používaná v lit. 

• str. 40 – závěr o konstantním průběhu cCO2(PER) je chybný. Navíc v textu uvádí autor mez m(PER/FEED) = 0,2 a 
v závěru práce se odvolává na poměr tlaků 0,2. 
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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. 
 

Posuzovaná bakalářská práce je zaměřená na problematiku membránové separace CO2 ze spalin. Na rozdíl od 
většiny bakalářských prací oboru TZSI se skládá jak z teoretické, tak z praktické části. Teoretická část je zaměřena 
zejména na různé studie zabývající se separací CO2 ze spalin, které autor zdařile shrnul na konci kapitoly. 
Teoretické části lze vytknout pouze velice stručný úvod do problematiky membránové separace a nepříliš zdařilý 
popis jednoho z mnoha prezentovaných zdrojů. Na teoretickou část poté navazuje část praktická, zaměřená na 
chování membránového modulu P2-1.2 při separaci CO2 z modelových spalin. Experimentální aparatura i postup 
měření jsou v práci dobře popsány, výsledky práce jsou přehledně prezentovány prostřednictvím série grafů, 
z nichž většina dobře popisuje zkoumané jevy. Drobnou výtkou k experimentální části mohou být „unáhlené“ 
závěry plynoucí z malého vzorku dat a úzkého rozsahu procesních podmínek, za nichž byly experimenty 
provedeny. Tento nedostatek je však pochopitelný u bakalářské práce takového rozsahu. 

 

Práce neobsahuje mnoho formálních ani jazykových chyb, ve většině případů se jedná o přehlédnutí či drobné 
chyby v interpunkci, které nijak neztěžují čtení práce. Autor rovněž prokázal dobrou schopnost práce s českými i 
zahraničními zdroji. Experimenty byly rovněž provedeny a zpracovány správně. Drobné faktické či odborné 
nedostatky plynou z faktu, že se prostřednictvím práce student teprve seznamoval s problematikou membránové 
separace, a tedy jim není přikládána velká váha. K obhajobě práce přikládám několik otázek, po jejichž 
zodpovězení nemám k práci další výtky. 

 

Předložená bakalářská práce je dobře napsána i ocitována, obsahuje veliké množství informací, vč. experimentální 
části, a splňuje všechny požadavky kladené na bakalářské práce na FS ČVUT. S přihlédnutím k rozsahu práce a šíři 
jejího záběru hodnotím práci klasifikačním stupněm: 

B - velmi dobře. 

 
Otázky k obhajobě: 

1) Jakou funkci mají membrány v případu prezentovaném Meng-Xiang Fang a kol. popsaném na straně 17 
(v obr. 11)? Jedná se o čistě membránovou separaci? Jaký je princip uvedené technologie? 

2) Jaké průměrné permeability bylo dosaženo pro čisté CO2 a N2? Hodnoty permeability nebo permeance 
pro čisté složky umožní čtenáři srovnáni, jak se modul chová, a umožní lepší interpretaci výsledků. 

3) Ve vyhodnocení uvádíte, že od určité hranice poměru mPER/mFEED je koncentrace CO2 v permeátu cCO2
PER 

konstantní. Je toto tvrzení pravdivé? Zamyslete se nad tím, proč tomu tak nemůže být. 
4) Jeden z vašich závěrů uvádí, že s rostoucí hnací silou (tlakový spád) roste koncentrace CO2 v permeátu. To 

je pravda jen do určité hodnoty. Zamyslete se, za jakých okolností toto platí a za jakých ne. Ilustrujte 
prosím na příkladu. 

5) Otázka k zamyšlení: Co se separovaným CO2? Pokud se v budoucnu uchytí MO k separaci CO2 ze spalin, 
bude třeba jej nějak využít/likvidovat. Co by podle Vás mohlo v takovém případě přicházet v úvahu? 

 
 
 
Datum: 4.8.2021     Podpis: Ing. Petr Seghman 


