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Oponent se v posudku vyjádří dle Studijního a zkušebního řádu VUT zejména: 
a) k aktuálnosti tématu disertační práce, 
b) zda disertační práce splnila stanovený cíl, 
c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu 
doktoranda, 
d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru, 
e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni, 
f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona, 
g) zda student prokázal nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce 
splňuje nebo nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez
tohoto závěru je posudek neplatný. 
Ke každému z níže uvedených bodů je nutno doplnit stručný komentář.

Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce

Téma disertační práce je velmi aktuální.

Komentář: Vzhledem k rozvoji elektromobility, potřebě rychlých nabíjecích stanic a 
rozvoji slunečních elektráren bude počet výkonových spínacích prvků výrazně 
vzrůstat. Proto je studium materiálů a diagnostických metod pro spínací oblouk ve 
výkonových spínacích prvcích velmi aktuální a potřebné téma. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 3058/10, 616 00 Brno  

T: 541 141 111, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, www.feec.vutbr.cz, info@feec.vutbr.cz



Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce

Cíl disertační práce byl splněn.

Komentář: Cíle uvedené na začátku disertační práce byly splněny. Byla navržena 
metodika laboratorního zkoumání interakce oblouku s novými konstrukčními 
materiály zhášecích izolačních komor. Vybrané materiály byly zkoumány z hlediska 
vlivu na elektrické parametry spínacího oblouku a také z hlediska působení oblouku 
na tyto materiály. Byl studován vliv těchto materiálů na fyzikální parametry 
plazmatu. Získané experimentální výsledky byly vyhodnoceny.

Ad c) Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením 
konkrétního přínosu doktoranda

Postup řešení problému a výsledky disertační práce jsou nadprůměrné.

Komentář: Postup řešení a dosažené výsledky jsou podrobně popsány v disertační 
práci. Bylo testováno pět různých materiálů pro zhášecí komoru. Napětí na spínacím 
prvku bylo 900 V a byly testovány proudy 100 A, 200 A, 300 A a 400 A. Byla využita 
řada diagnostických metod - měření elektrických parametrů spínacího oblouku, 
měření úbytku hmotnosti zhášecí komory, vysokorychlostní kamera, měření přetlaku
ve zhášecí komoře a optická emisní spektroskopie. Doba zhášení spínacího oblouku 
je v řádu desítek milisekund. Měřit průběh fyzikálních parametrů v takto krátkém 
časovém intervalu je náročné a vyžaduje speciální laboratorní vybavení. Doktorand 
navrhoval a prováděl experimenty a vyhodnocoval jejich výsledky. 

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je nadprůměrný.

Komentář: Význam a využití výkonových spínacích prvků vzrůstá a proto jejich 
optimalizace z hlediska funkčnosti, životnosti a výrobní ceny je pro praxi a rozvoj 
oboru velmi důležitá. Využívání, testování a optimalizace diagnostických metod pro 
spínací oblouk je pro rozvoj oboru také přínosné. Dosažené výsledky budou použity 
pro vývoj nových a inovaci stávajících spínacích prvků.

Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň je nadprůměrné.

Komentář: Práce obsahuje jen drobné překlepy a nepřesnosti, např. na str. 65 
chybné indexy u úbytku hmotnosti, nebo využití dvou různých jednotek pro měření 
tlaku.



Ad f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona

Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona č. 111/1998 sb. o 
vysokých školách splňuje.

 (*(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační
práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v 
oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké 
činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo 
výsledky přijaté k uveřejnění. 

Ad g) Prokázání tvůrčí schopnosti studenta v dané oblasti výzkumu a zda 
práce splňuje nebo nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační 
práce v daném oboru. 

Doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

Komentář: Autor prokázal schopnost samostatné vědecké práce. Získané výsledky 
publikoval v několika mezinárodních časopisech a na řadě konferencí. Kromě článků 
má i aplikované výsledky typu funkční vzorek a software.

Celkové hodnocení: Práci hodnotím kladně. Diagnostika rychlých dějů spojených se 
spínacím obloukem je velmi náročná. Práce obsahuje výsledky z řady časově 
náročných experimentů, aplikaci, vyhodnocení a porovnání různých diagnostických 
metod.

Otázky oponenta:
1) Vysvětlete záporný úbytek hmotnosti materiálu zhášecí komory na Obr.44 str.62?

2) Neovlivnila vrstva vazeliny na povrchu tlakového čidla (str.71) měření tlaku?

3) Z kterých atomových čar byla určována teplota elektronů?

4) Byla určována teplota pomocí spojitého záření (Planckova funkce, Wienův 
posunovací zákon)?

5) Na str.94 autor uvádí, že sodík ve spektrech pochází pravděpodobně z pájky 
použité k pájení kontaktů. Můžete uvést složení této pájky?

Disertační práci k obhajobě       ☒doporučuji ☐nedoporučuji.

Dne: 7.2.2022

Podpis: …………………………………………………………………..


