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Hodnocená disertační práce byla vypracovaná v průběhu presenční formy doktorského studijního 

programu, na Katedře materiálů a technologií pro automobily, FMMI-VŠB TU v Ostravě a obsahuje shrnutí 

dosavadních poznatků, návazně pak výčet a diskusi původních výsledků, vycházejících z realizovaného 

experimentálního aparátu, zaměřeného na popis vlivů stejnosměrného elektrického pole o vysoké intenzitě 

napětí na proces spalování.  

Předloženou práci jsem posuzoval z těchto hledisek: 

1.) Z pohledu dosažení vytyčených cílů hodnotím práci kladně, již s ohledem na aplikaci 

sestaveného zkušebního zařízení, na kterém byly realizovány vlastní experimenty. Potom, na základě 

porovnání vytyčených cílů (str. 30) s dosaženými výstupy, mohu konstatovat, že všechny dílčí cíle 

práce byly beze zbytku splněny, a to s využitím stanoveného experimentálního plánu, který byl 

zaměřen na porovnání sledovaných parametrů, včetně popisu funkčních proměnných, pro něž byly 

tyto parametry naměřeny.  

2.) Co se týká postupu řešení, resp. zpracování dané problematiky, diskuse výsledků práce 

a konkrétního přínosu aspiranta, i zde je moje hodnocení veskrze positivní. Nutno ocenit provedenou 

rešerši současného stavu poznání v dané oblasti, podloženou na základě 29 citovaných prací. 

Uvedené odkazy se vesměs týkají aktuálních publikovaných výsledků, shromážděných z řady 

domácích i zahraničních pracovišť. Těžiště celé disertace spatřuji právě v její experimentální části, 

která má poměrně široký záběr a logicky navazuje na vytyčené cíle. Aspirant zde prokázal nejen 

schopnost orientace v dané oblasti, ale i vhodně navázal tím, že jím vytyčené cíle vycházejí z této 

analýzy řešené problematiky a směřují k významnému obohacení vědeckých poznatků, s jasně 

definovaným dopadem pro technickou praxi.  

3.) Rovněž z hlediska významu pro praxi a rozvoj vědního oboru pokládám předmětnou práci za 

přínosnou. Z inženýrského hlediska, s ohledem na možnou aplikaci presentovaných závěrů 

v technické praxi, se jedná o problematiku, využívanou v řadě průmyslových odvětví. Zvolené téma 

disertace je proto vysoce aktuální, což zásadním způsobem podtrhuje význam celé práce. Z téhož 

důvodu lze tuto práci označit za přínosnou i pro daný obor. 

4.) Formální úprava a jazyková úroveň práce splňuje obecně platné požadavky. Velice kladně 

mohu hodnotit i celkový dojem, který jsem nabyl po jejím prostudování; až na občasné drobné 

gramatické, resp. stylistické nepřesnosti, je zpracována věcným, přehledným a srozumitelným 

způsobem. Rovněž po grafické stránce (provedení přiložených grafů a obrázků) nemám námitek. 

5.) Ve svém vyjádření k publikacím aspiranta mohu ocenit 11 presentovaných výstupů, 

týkajících se vlastní publikační aktivity autora předložené disertační práce, z čehož je 5 funkčních 

vzorků, dále pak 2 ověřené technologie a 4 články ve sbornících (odborné konference, resp. sborník 

vědeckých prací VŠB). Z toho je zřejmý jeho výrazně aplikační potenciál, ve vazbě na rozvoj 

experimentální základny školícího pracoviště.  

K práci mám tyto otázky, resp. náměty do diskuse: 

- Některé pasáže v části „Závěry“ jsou  psány dost obecně. Např. hlavní popisovaný jev „záměna 

polarity elektrod“  je nejprve hodnocen jako velmi podstatný na spalovací proces (v experimentálním 

pojetí). V závěrech však nelze nalézt příslušná doporučení pro tyto aplikace.  

- Autor by měl obhájit své stanovisko, proč se zaměřil na shromažďování poznatků pro další 

aplikovaný výzkum (viz str. 28).  

- Srovnáním s obsahem poměrně rozsáhlé rešerše, jsou vlastní výsledky místy až zastíněné, což autor 

poněkud sebevědomě posiluje prohlášením, že některé pokusy popsané v literatuře bylo nutno 



opakovat. Typické je např. tvrzení na str. 87, kde aspirant shrnuje zřejmě dost podstatné výsledky 

analýzy na základě proudově napěťové charakteristiky, cituji: Dává nám povědomí o principu 

chování el.proudu v plameni. Ve výzkumu ale nemůžeme přece ukončit hodnocení odkazem na 

„jakési povědomí“ - prosím o stanovisko v rámci obhajoby práce. 

- Podobně vyznívá i  text na str. 89, týkající se hodnocení proudově-napěťové charakteristiky, 

cituji:  Naměřené I-U charakteristiky plamene, vytvořeného ze směsi metanu a kyslíku, přispěly 

k lepšímu pochopení (snad k lepšímu poznání ?) interakce mezi plamenem a el.polem. Na základě 

nich bylo možné lépe popsat vliv polarity elektrod na mechanismus vedení el.proudu plamenem. 

Domnívám se, že by spíše mělo jít o vliv el. pole na plamen a ne opačně ?? 

- Rád bych také položil disertantovi otázku, dle jakých informací doporučuje další výzkum se 

střídavým el. polem (str. 89).  
- A další, snad ještě důležitější otázka,  směřuje k závěrečnému tvrzení (na str. 90), kde je 

doporučován výzkum s aplikací v oblasti spalovacích motorů. Jak zde vidí autor souvislosti 

s prováděným výzkumem na laboratorních zařízeních pracujících např. se směsí kyslíku s metanem 

apod.? 

 

Závěrečné vyjádření oponenta: 

 

Předložená disertační práce má požadovanou odbornou úroveň, přináší nové poznatky, vedoucí k rozvoji 

daného vědního oboru i k praktickým aplikacím; jejím řešením disertant prokázal způsobilost k samostatné a 

tvořivé vědecké práci.  

Hodnocená disertační práce proto (navzdory mým kritickým připomínkám, které však mají spíše 

„výchovný“ charakter) splňuje podmínky ustanovené ve smyslu §47 Zákona o vysokých školách č. 

111/1998 Sb. o doktorském studiu, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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