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doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. Energetická náročnost rozpojení minerálů pro výrobu CO2based 
karbonátů 

Cílem této práce je experimentálně vyhodnotit energetickou nároč-
nost drcení a mletí minerálů, které jsou vhodné pro zachycení emis-
ního CO2 do formy karbonátů.  

doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. Vliv velikosti částic na biodegradabilitu lignocelulózových odpadů 

Práce si klade za cíl experimentálně vyhodnotit vliv velikosti částic lig-
nocelulózových odpadů na biologickou rozložitelnost. Pro vybraný 
modelový materiál bude studována závislost mezi energetickou ná-
ročností, stupněm rozpojení a biodegradabilitou vsádky. 

doc. Ing. Karel Petera, Ph.D. Šíření světelného záření v řasových fotobioreaktorech  

Cílem této práce je popis a zhodnocení dostupných numerických me-
tod využitelných při  simulaci šíření světla ve fotobioreaktorech. S ros-
toucí hustotou řasové kultury se snižuje prostupnost světelného zá-
ření, které je klíčovým faktorem růstu řasových mikroorganismů. Út-
lum světelného záření s rostoucí vzdáleností od osvětlené stěny pak 
může být ovlivněn hydrodynamikou daného systému, která je dána 
geometrií a provozními parametry. Znalost vhodného modelu při po-
pisu takových systémů je pak velmi důležitá při návrhu. 

doc. Ing. Karel Petera, Ph.D. CFD simulace nádrže pro chov ryb 

Cílem této práce je popis a zhodnocení různých numerických metod 
pro simulaci proudění v nádrži pro chov ryb včetně usazování částic 
krmiva nebo vlivu různých vestaveb či dokonce samotných ryb na 
proudění. Chov ryb v umělých nebo přírodních nádržích tvoří důleži-
tou část potravinářského průmyslu a optimálnější podmínky mohou 
přispět k vyšší efektivitě procesu. Prostředky CFD jsou dnes nezbyt-
nými nástroji při  návrhu průmyslových zařízení a stanovení optimál-
ních provozních parametrů. 

Ing. Jan Skočilas, Ph.D. Mechanické vlastnosti cévní náhrady 

Cévní náhrada je tvořena matricí z textilní sítě obalenou do kolagenní 

hmoty. Úkolem je identifkovat mechanické vlastnosti cévní náhrady. 

K nalezení mechanických vlastností bude použito jednoduché apara-

tury pro creepové testy a regresní model. Proveďte systematické ex-

perimenty s cévními náhradami a vyhodnoťte citlivost metodiky. Vý-

sledkem práce bude porovnání mechanických vlastností cévních ná-

hrad s různými parametry výrobního procesu.  
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Ing. Jan Skočilas, Ph.D. Tokové vlastnosti tavenin polymerů 

Taveniny polymerů vykazují nenewtonské chování. V praxi se často 

toto chování popisuje indexem MFI, což značí index toku taveniny. 

Pro popis tokového chování nenewtonských látek se používá mocni-

nový model, který má parametr index toku. Tyto indexy toku se však 

vzájemně liší definicí. Cílem bakalářské práce je provést experimenty 

na laboratorním extrudéru a vyhodnotit tokové vlastnosti taveniny 

měřením na reologické hlavě extrudéru. Výsledek bude nalezení 

vztahu pro přepočet mezi indexem toku taveniny MFI a indexem toku 

mocninového reologického modelu. 

Ing. Martin Dostál, Ph.D. Odparky, krystalizátory 

Aparáty na zvyšování koncentrace roztoků odpařováním. Jaké je vyu-

žití odparek v průmyslu (odpadní vody, chemický, potravinářský, far-

maceutický průmysl)? S jakými typy odparek se můžeme setkat? Jaké 

jsou jejich výhody, nevýhody, konstrukční aspekty? Kontrolní výpočet 

filmové odparky se stékajícím filmem (umístěné v laboratoři), návrh 

její rekonstrukce a zprovoznění. 

Ing. Martin Dostál, Ph.D. Přirozená konvekce v průmyslových aparátech 

Přestup tepla vlivem přirozené konvekce ve výměnících tepla a od-

parkách. Cirkulační smyčky s přirozenou cirkulací. Inženýrský výpočet 

a výpočet podporovaný dostupnými programovými nástroji. Experi-

mentální měření přestupu tepla na modelovém zařízení. 

Ing. Jiří Moravec, Ph.D. Experimentální zařízení pro měření rychlostního, koncentračního a 

teplotního profilu v suspenzi proudící v trubce  

Cílem práce je navrhnout laboratorní zařízení pro experimentální mě-

ření rychlostního, koncentračního a teplotního profilu v suspenzi, 

která proudí v laminárním režimu kanálem kruhového průřezu (v 

trubce). V rámci práce by měla být navržena základní koncepce ce-

lého zařízení, měly by být vytypovány a popsány všechny prvky, ze 

kterých by se měla skládat (přípravné a zásobní nádrže na suspenzi, 

potrubí, snímače, čerpadla, apod.). Jedná se o komplexní téma práce, 

při kterém je třeba seznámit se v rámci rešerše s možnostmi měření 

rychlostního, koncentračního a teplotního gradientu v kapalině prou-

dící v laminárním režimu trubkou a dle získaných informací navrhnout 

vhodné zařízení, které by umožnilo provést experimenty. 

Ing. Jiří Moravec, Ph.D. Příkonové charakteristiky míchadel při nízké hladině kapaliny v ná-

době 

Práce je zaměřena na experimentální sledování příkonu různých 

druhů míchadel, které pracují v nádržích s nízkou hladinou kapaliny 

(hladina v blízkosti instalovaného míchadla). Jedná se o praktickou 

práci zaměřenou na změny v příkonech míchacích zařízení, ke kterým 

dochází při poklesu hladiny (při vypouštění či napouštění nádrže). 

Součástí práce je i zpracování rešerše na uvedené téma. Rozsah práce 

bude stanoven po dohodě se studentem/studentkou. 
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Ing. Jaromír Štancl, Ph.D. Měření elektrické vodivosti tuhých potravin 

Cílem práce je seznámit se s postupy měření elektrické vodivosti po-

travinářských látek formou zpracování literární rešerše zaměřenou na 

způsoby měření elektrické vodivosti různých látek. Na základě získa-

ných poznatků experimentálně určit elektrickou vodivost vybraného 

vzorku potraviny v závislosti na různých operačních parametrech 

(teplota, vlhkost, frekvence). 

Ing. Michal Netušil, Ph.D. Měření rozstřiku kapiček 

Cílem této práce bude volba vhodné metody pro měření rozstřiku ka-

piček. V rámci práce bude provedena rešerše zaměřená na stanovo-

vání distribuce velikosti a proudění kapiček. Výstupem by mělo být 

shrnutí dostupných metod a výběr té nejvhodnější pro určitý případ. 

Pro práci budou poskytnuta reálná data. Důraz bude kladen na prak-

tický a využitelný výstup práce. 

Ing. Michal Netušil, Ph.D. Interval výměny filtrační vložky 

Cílem této práce bude analýza měření intervalu výměny filtračních 

vložek a tvorba hypotézy vysvětlující záznamy měření. V rámci práce 

bude provedena rešerše zaměřená na parametry ovlivňující interval 

výměny filtračních vložek. Výstupem bude hypotéza vysvětlující do-

sažené výsledky analýzy měření. Pro práci budou poskytnuta reálná 

data proběhu filtračních vložek. Práce bude vypracována ve spolu-

práci se Škoda Auto a.s. odkud bude odborný oponent. 

Ing. Stanislav Solnař Skoková metoda pro měření přestupu tepla 

V rámci našeho zkoumání jsme vymysleli a odvodili novou metodu 

měření konvektivního přestupu tepla. Tato metoda (stejně jako 

všechny ostatní) bude mít určitá omezení a úskalí. Cílem práce je apli-

kovat tuto metodu při měření přestupu tepla mezi nerezovou deskou 

a dopadajícím proudem vzduchu a na základě zkušeností stanovit li-

mity a doporučení pro její aplikaci. 

Ing. Stanislav Solnař Kalibrace termoaktivních (TLC) barev 

Termoaktivní barvy mohou sloužit jako indikátory teploty a pro jejich 

správnou funkci je potřeba je nakalibrovat (tedy zjistit závislost barvy 

TLC vrstvy a teploty). Předmětem práce je navrhnout aparaturu, se-

stavit metodiku kalibrace a provést kalibrační měření TLC barev v ce-

lém teplotním rozsahu. 

Ing. Viktor Vajc Stanovení investičních a provozních nákladů procesních zařízení 

Práce na základě provedené literární rešerše představí a popíše pří-

stupy a metodiky, které jsou běžně používané pro stanovení investič-

ních (CAPEX) a provozních (OPEX) nákladů v oblastech procesní a 

zpracovatelské techniky. Výsledkem by měly být postupy aplikova-

telné na jednotlivá procesní zařízení nebo na linku skládající se z ta-

kových zařízení. Praktická část práce se bude zabývat oceněním zaří-

zení vybraných pro zvolenou inženýrskou aplikaci a vzájemným po-

rovnáním jednotlivých přístupů a metod. 
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Ing. Viktor Vajc Řízení teploty Li-ion baterií 

Seznamte se s technologií lithium-iontových (Li-ion) baterií v různých 

aplikacích. Následně vyberte několik aplikací, pro které je zásadní ří-

zení teploty těchto baterií (elektromobily, mobilní telefony, atp.). Vy-

pracujte literární rešerši zabývající se technologiemi a ověřenými 

nebo inovativními trendy pro řízení teploty Li-ion baterií a navrhněte 

vhodný způsob řízení teploty pro Vámi zvolenou aplikaci. 

Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav Stroje a zařízení využívající emisní CO2 pro produkci biomasy 3. ge-

nerace 

Cílem této práce bude seznámení se s technologiemi využívající 

emisní CO2 k produkci biomasy 3. Zpracujte literární a patentovou re-

šerši existujících technologií a konstrukčních variant systémů využíva-

jící emisní CO2. Na základě kritické rešerše vyberte nejvhodnějších 

technologii, která by mohla být realizována v průmyslovém měřítku. 

Pro vybranou technologii definujte základní konstrukční a provozní 

parametry. Na základě zvolených základních konstrukčních a provoz-

ních parametrů bude vypracován basic-design vybrané technologie. 

Ing. Mgr. Vojtěch Bělohlav Technologická zařízení pro produkci biomasy 3. generace v průmys-

lovém měřítku 

Seznamte se s konstrukcí kultivačních systémů a fotobioreaktorů pro-

dukující biomasu 3. generace. V rámci bakalářské práce bude zpraco-

vána patentová, průmyslová a literární rešerše existujících konstrukč-

ních variant fotobioreaktorů aplikovatelných pro průmyslovou pro-

dukci biomasy 3. generace. Na základě kritické rešerše doporučte nej-

vhodnější technologii, která by mohla být realizována v průmyslovém 

měřítku. Pro vybranou technologii budou vybrány základní kon-

strukční a provozní parametry. Na základě vybraných parametrů vy-

pracujte basic-design zvoleného fotobioreaktoru. 

 

 

 

 

 

 

 


