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Oponentní posudek disertační práce byl zpracován na základě schválení navržené 

komise pro Obhajobu disertační práce a dopisu děkana FSI VUT Brno doc. Ing. Katolického, 

Ph.D. ze dne 28.7.2020.  

Úvodem jednoznačně konstatuji aktuálnost dané problematiky. Nemám problém 

konstatovat, každé řešení životnosti, provozuschopnosti a provozní spolehlivosti a tím 

bezpečnosti provozu bylo, je a bude vždy prioritou a vysokou aktuálností každého výrobního 

procesu, ať je možný horizont provozního nasazení jakýkoliv a jedná se o jakýkoliv výrobní 

proces. 

V návaznosti na konstataci aktuálností, konstatuji i váhu a věcnost řešené problematiky, 

neboť je řešena konkrétní problematika zajištění energie v obecném slova smyslu.. 

 I přes již nastíněné základní pozitivní hodnocení mám celou řadu připomínek, které 

bych rozdělil do následujících kategorií. 

 

 připomínky naprosto formálního charakteru 
 Čísla norem psát i s datem platnosti, čímž se vyvarujeme zbytečných komplikací. 

 Str. 11 a dále, osobně bych psal proaktivnost v údržbě místo proaktivní údržba. 

 Str. 11, nejen TPM a RCM, existuje řada dalších možných přístupů k údržbě, což je 

uvedeno dále textu, takže osobně bych napsal – a další nespecifikované. 

 U vzorců 1. 2 a dalších bych psal použité jednotky, i když konstatuji, jsou napsané 

v seznamu zkratek a symbolů, ale osobně dávám přednost psaní přímo u vzorců. 

 Obr. 10, 11 a další, zdroj je naprosto zřejmý, přesto bych jej u názvu obrázku uvedl. 

 Str. 32, mluví se o zlepšovacích aktivitách, uvedením a objasnění termínu kaisen, by 

se nic nezkazilo. 

 Str. 37, v odrážkách postrádám termín časový záznam vibrací a citaci některých 

alternativních metod k měření vibrací u valivých ložisek (je uvedeno až dále v textu). 

 Kap. 2.3.2, už zde bych uvedl, trendový graf je nazýván vanovou křivkou, což je opět 

uvedeno až dále. 

 Kap. 2.3.3, v popisu kepstrální analýzy, orbitální analýzy a PTK  není plně výstižné. 

 Kap. 5.2.2, měření vibrací ložisek on line a je uvedena perioda 1 měsíc, poněkud pro 

mě trochu nepochopitelné. 

 Uvedené publikace 56 a 57 jsou podle mě stejné. 



 Nevím jak na VUT, ale bývá zvykem do seznamu zkratek a symbolů psát název 

anglicky a do závorky jeho překlad. 

 

 připomínky diskutabilního charakteru 
 Osobně bych v názvu práce uvedl vybraných, nebo kritických či rozhodujících 

rotačních strojů.  

 V abstraktu bych ještě více zdůraznil aplikaci RCM na rotační stroje. 

 RCM je správný překlad na bezporuchovost nebo spolehlivost. 

 V úvodu bych osobně zdůraznil nejistotu údržby jako systému, kterou ještě zvyšuje 

lidský faktor. 

 Kap. 2.2, inherentní spolehlivost odpovídá vprojektované spolehlivosti, nikdo mě 

nepřesvědčí, že při výrobě a montáži vše proběhne tak jak má. 

 Kap. 2.2, poněkud mi chybí konstatace, dále se budu věnovat pouze vybraným 

metodám vhodným k nasazení pro rotační stroje, 

 Navazuji na předchozí odrážku, u rotačních strojů nemůže být problém tribologický 

a tribotechnický. 

 Při kalibraci je třeba rozlišovat termín kalibrace a certifikovaná kalibrace měřící 

techniky. 

 Vyhodnocování grafů měření, osobně mám pocit, větší komentář by ničemu 

neuškodil, navíc jsem plně nepochopil, zda se autorka na daných měřeních nějak 

podílela, či byly plně poskytnuty. 

. 

 připomínky vážnějšího charakteru  
 Kap. 2.4, chybí mi pár řádek věnujících se vyhodnocování vibrací na rotačních 

elektrických strojích. 

 Nějak se nemohu smířit s krátkým věcným obsahem kap. 2.5 věnujícím se využití 

termodiagnostiky, asi lepší by bylo termografie u rotačních elektrických strojů. 

 Na závěr kap. 1 bych osobně zařadil kapitolu zabývající se legislativou v údržbě. 

 Kap. 5.8, chybí mi širší komentář k vyhodnocení uvedených měření, což navazuje i na 

již uvedenou připomínku ke kap. 2.4. 

 Kap. 6 je podle mě velmi úzce věcně svázána s kap. 4, což autorka potvrzuje, osobně 

bych dal přednost v členění kapitol jejich spojení. 

 V závěru postrádám zdůvodnění, proč se autorka šířeji nezmínila, případně 

nezdůvodnila, že nedílnou součástí údržby všech rotačních strojů by měla být i 

termografie, vibrace u el. rotačních strojů mohou být nejen mechanického původu, ale 

i elektrického, termín orbitální analýza pouze konstatovala, problematiku tribologie a 

tribotechniky u rotačních strojů vynechala, apod. Jsem si vědom, že daná problematika 

je velmi široká a není v silách jedné práce plně postihnout, přesto měla být zmínka. 

 Správně autorka zdůrazňuje multiparametrický přístup k diagnostice technického 

stavu, ale v návaznosti na předchozí odrážku, chybí následně nutné slovní vyjádření 

v textu disertační práce.. 

 

 připomínky k tézím disertační práce 
 Sebekriticky přiznávám, nestudoval jsem pokyny ke psaní tézí, ale jsem přesvědčen, 

že mimo klíčových slov by měla být uvedena i anotace. 

 Postrádám v tézích definování cíle disertační práce. 

 Postrádám životopis autorky a osobně bych přivítal i uvedení vlastních publikací. 

 



I přes opticky vypadající množství připomínek, je nutno si plně uvědomit,  neuvedl 

jsem žádnou vážnou, natožpak nepřípustnou připomínku. Pak je určitě zřejmé, že předloženou 

disertační práci  

 

doporučuji 

 

k obhajobě před jmenovanou komisí vědního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“ a po 

její úspěšné obhajobě udělit akademický titul Ph.D. 
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DOPORUČUJI POLOŽIT NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ OTÁZKY 

1. Objasněte používaný termín kaisen? 

2. Legislativa a údržba, souvisí nějak s termínem vyhrazená technická zařízení? 

3. Kde je používána orbitální analýza a k řešení jakého základního problému je 

používána PTK? 

4. Termografie je? 

5. Jaký problém řeší tribologie a tribotechnika? 

6. Co způsobuje vibrace u rotačních el, strojů elektrického původu? 

7. Jaký je zásadní rozdíl mezi kalibrací a certifikovanou kalibrací? 

8. Co si představujete pod termínem bezpečnost technických systémů a jak souvisí 

s údržbou? 


