
DO I'O IWČENi ŠKOLITELE 

Ing. Dagmar Bulánko\ fl (roz. Smidová) je od I. října 200 I studentI-ou do~torsJ.,.ého studIjního 
progrfllllu ,.Chcmicl..é: fl procesní inženýrství", studijního abonl .. Chcl11icl..é inženýrství". Od října 2003 
byla pfcfazenll do kombinované ronny studia V současné době je zamčStnáml ve společnosti VÚOS, 
n.s., Pardubice (od února 2009 je na mmci"ské dovolené). V souladu s individuálním studijním plánem 
zakončila všechny předepsané prcdrnčty zl.:OUŠ\..ou II v roce 2007 úspčSně slo/Ilo Sl<ilní doktorskuu 
zkoušku 

Ve své discnačni práci se Lab}vnln slUdiclll použití tlalo.ov}ch membmnov}'ch proccsll při 

separaci různ)'c h typů pšeničných h)drolyzátíl vYl1ži"an)"ch při výrobé bioethanolu. Jlnice r07šiřujc 
doso\'lIdni výsledky \')l.I-.UIllU. klerý je \ oblasti tlakových mcmbránových procesu dlouhodobč no. 
oddělení chcmickť-ho inlcn)rst\i UEm iChl prováděn. Cflclll práce b) 10 pfedevšim studium vliHI 
procesních podminek (I) chlost proudění náslři"'u. pou'jtý tlakov) rozdil) n vli\'u vlastnosti 
zpracovávaného m3tcriňlu na průběh dialillrnce nll "'cramické a ncrcl.ové mikrofiltrnční membrnnč . 
oučasnč b}1 studodn i vlh počHl diafiltmčních stupňl! na cel"'o\·ou scpumční plochu II mnohl\ i 

zís"'aného směsného penlleátu . 
Do"'torandka zvládla v odpovídajicim rozsnhu teon:tic"'é zA"' lad) studované probk'l11utiky 

týkající se ja~ vlivu základních paramctrll nástřikulUI výkol1o\é charakteristik) procesu, ta'" i zpúsobu 
separace pšeničného hydrolyz.itu. klerý by V) hovQvul zadan)1l1 parametn'1Il1 nn \ýtčz~k. koncentraci a 
čistotu roztokll cukrll potřcbn)n1 k následné rermentaci pomocí mClOd) LentiKab®. Vlastní 
c:..pcrimcntální měření pak pokrývají relativně ~iroké rozmezí procesních veličin. Práce ro\něž 

obs:thuje v:vhodnoceni konstant gcl·layer modelu, s k.lcrymi b) I následnč pro\eden \ Yp<>Čct 
čtvrtpro\ozní kontinuální diafiltracc s nátokem hydrol) 7..átll do S) stému v Illno].stvi I 000 kg/h o 

Písemná část práce je zpracovánu pečlivě tl splňuje stanovcné požadavky. Získ.ané poznalky 
jsou prinosellljllk pro ro.lvoj oboru. lak mohou b)1 i praklid.) \yu1httny \ inslalacich 11lcmbránov)ch 
L.'lříLcni. 

Ing. Dagmar Buhinková v priH>ěhu studia \ doktorském :studijním programu splnila všechn) 
požadtl\k.)' dané studijním pl{mcm II prokázal schopnosti k \'čdcckě práci i tím, že se ro\nčž podllcla 
ml publikov.íni získaných v)'sledkíl ve rormě pl'íspěvkú jak v impaktůvaných tl rl!cenzovnn)ch 
časopisech. lak i na nílrodních a mezinárodnich konfl!rcncfch. Na základě výše uvedených skutečností 

doporučuji k.onání obhajob) předložené disertační práce. 

V Pardubicích dne 31. srpna 20 I O 

/24-!;tft; 
prof.)tlg. Petr MikuláSck. CSc. 

školite l 


