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Námět předložené práce je ze současného stavu vědy aktuální a časový. 

Problematika elektroizolačních kapalin – důležitých složek dielektrických 

obvodů elektrických zařízení – nabývá na stále rostoucím významu, jak 

z provozně technického hlediska, tak z pohledu aplikačního a 

environmentálního. Aspekt náhrady naftenických produktů kontaminujících 

životní prostředí při byť nechtěném úniku ze zařízení do okolí materiály na bázi 

přírodních esterů  dobře snášenlivými s okolím je ze současného hlediska stále 

rostoucího celospolečenského významu. Z tohoto pohledu je téma předložené 

práce významné a přínosné nejen z technického, ale také ekonomického a 

společenského hlediska.  

Autor v práci věnuje pozornost čtrnácti elektroizolačním kapalinám, u nichž 

provedl šetření dielektrickou relaxační spektroskopií v oblasti teplot od 253 do 

363 K a frekvenčním rozsahu od 10 mHz do 1 MHz. Zaměřil se zejména na 

důležité elektrické parametry – dielektrické ztráty, relativní permitivitu a 

rezistivitu. Získal tak velké množství původních a dosud nepublikovaných 

informací tvořících velmi zajímavý pohled na tuto skupinu elektroizolačních 

kapalin. Tato skutečnost činí práci přínosnou a obsahující dosud neznámé a tím 

původní poznatky. Z tohoto pohledu lze práci označit jako přínosnou pro vědní 

obor.  

Pokud se týká publikování jádra disertační práce lze konstatovat, že autor má 

publikovaných 24 titulů, u nichž je ve většině jako první autor. Tím lze toto 

kritérium považovat za vyhovující.  

Problematiku práce autor řeší na 78 stranách textu. Z toho 45 stran shrnuje 

současný stav problematiky. Tato část práce je mírně nadhodnocená a pro 

vlastní problematiku ne příliš přínosná. Experimentální část uvádí výsledky 

rozsáhlých šetření dielektrickou relaxační spektroskopií, popisuje práci 

s elektrodovými systémy a přináší řadu, zejména z fyzikálního hlediska, 

cenných - dosud nepublikovaných poznatků.  



Pokud se týká grafické úpravy a reprografického provedení je práce na 

odpovídající úrovni  - i když pozorný čtenář objeví několik nesrovnalostí 

v pravopisu – str.33, str.64. Celkově po této stránce působí práce velmi dobrým 

a vyrovnaným dojmem. 

K práci mám následující dotazy: 

Uveďte rozdíl mezi Vámi používaným pojmem teplota tuhnutí olejů a 

normalizovaným (norma ČSN EN ISO 3016) bod tekutosti! 

Uveďte parametry charakterizující kapalná dielektrika, zejména z hlediska jejich 

aplikovatelnosti v elektrických zařízeních. Dielektrická relaxační spektroskopie 

pracuje pouze s vybranými parametry měřenými ve specifických podmínkách  - 

nízké zkušební napětí, malé množství vzorku. Jsou tyto parametry postačující 

pro rozhodnutí o aplikovatelnosti a záměně naftenických za esterové izolační 

kapaliny?. 

Uveďte specifika a způsob měření elektrické pevnosti kapalných izolantů! 

Kteří činitelé jsou rozhodující pro deterioraci izolačních kapalin?  

Práci Ing, Spohnera lze z hlediska uvedených výsledků  a poznatků považovat 

za přínosnou, svědčící uvedeným množstvím výsledků o pracovitosti a erudici 

autora. 

Předložená disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4*) 

zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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