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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Výchozím výzkumným záměrem posuzované práce (viz zásady pro vypracování) bylo studium 

vlastností vhodně modifikovaného povrchu měřícího krystalu zejména s ohledem na využití ke 

studiu pivní matrice (chuťové čidlo, studium procesů stárnutí, koloidní i chuťové stability, 

stabilizace piva) ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v Praze. Přitom 
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se předpokládal podíl senzorického degustačního panelu, přičemž byl možný podíl na řešení 

projektu Pitelnost Českého piva.  

 

Pravděpodobně z nedostatku finačních prostředků VÚPS v důsledku současné recese 

pivovarského průmyslu nebylo možno původní výzkumný záměr posuzované práce uskutečnit  

a vedoucí bakalářské práce ho byl nucen modifikovat na využití QCM pro současné určení obsahu 

alkoholu a původní stupňovitosti piv.  

 

Tento modifikovaný úkol vypracoval student Jakub Škoda v předpokládaném rozsahu a velmi 

dobře. Doporučuji proto jeho práci uznat jako bakalářskou.   

 

Možnost využít QCM pro současné určení obsahu alkoholu a původní stupňovitosti piv  

vychází z poznatku, že při fermentaci dochází k výraznému poklesu hustoty roztoku (mladinový 

roztok má hustotu vyšší než 1, alkohol má hustotu nižší než 1 – 0,789 kg/l).  

V souvislosti s tím a proklamací, že se jedná o nenákladnou metodu a zařízení, stojí za úvahu 

přístroj QCM i výsledky posuzované práce nabídnout UK Praha k licenčnímu odprodeji do VÚPS 

Praha podle § 60 odst. autorského zákona. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

- kdo byl Václav Petržílka a jaké byly jeho poznatky o teplotní závislosti křemenných 

rezonátorů různé krystalografické orientace učiněné ve čtyřicátých létech minulého století; 

- jak souvisí frekvence, činitel jakosti, dekrement a případně impedance 

elektromechanického rezonátoru; 

- kdy je výhodné měřit jouleovské ztráty elektromechanického oscilátoru v závislosti na 

frekvenci a kdy v závislosti na čase. 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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