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“INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ DIAGNOSTIKY VÝROBNÍHO  ZAŘÍZENÍ V  ENERGETICE 
ČESKÉ REPUBLIKY“  

Předkládaná disertační práce se věnuje návrhu a realizaci informačního systému 
(LTO Suite) sloužícího k řízení životnosti provozovaných technických zařízení. Technickými 
zařízeními jsou v disertační práci uvažovány jednotlivé části jaderných, vodních a tepelných 
elektráren (dále jen elektráren). 
Aktuálnost tématu je dána zejména snahou provozovatelů technických zařízení 
optimalizovat náklady na jejich provoz, přičemž jedním z přístupů je prodloužení jejich 
životnosti za projektovanou hranici. 

Disertační práci je možno rozdělit na dvě části. V první teoretické, autor obsáhle a 
podrobně popisuje, kromě jednotlivých bloků výše zmiňovaných typů elektráren (elektro, 
strojní stavební atd.), také jejich nároky/požadavky na diagnostiku a údržbu. Tyto 
požadavky jsou pak znázorněny v přehledných procesních schématech. 
Součástí teoretické části je také vlastní rozbor částí a zpracování dat v informačním sytému 
LTO Suite. 
Za velmi důležité považuji fakt, že dále v disertační práci zpracovávané, informace a 
postupy jsou získány od zkušených pracovníků v oblasti údržby a diagnostiky technického 
stavu zařízení elektráren. 

Těžiště práce ale spatřuji v její druhé části – praktické, kde autor popisuje 
implementaci produktu LTO Suite v provozech ČEZ a.s. Vlastní funkčnost SW LTO Suite při 
práci z reálnými daty je pak předkládána formou nasnímaných obrazovek z jednotlivých 
modulů tohoto SW. 

Hlavní přínos této disertační práce spatřuji zejména v těchto bodech: 

 Návrh/realizace a zejména úspěšná implementace SW LTO Suite v elektrárnách ČEZ a.s. 

 Unifikace technických standardů/metodik umožňující srovnání výsledků kontrol 
výkonově shodných zařízení. 

 Unifikace protokolů umožňující automatizované zpracování výsledků. 

 Optimalizace vstupů pro prediktivní údržbu zaměřením revizních a diagnostických 
činností na přípravu podkladů s přihlédnutím k prediktivní údržbě. 

Předložená disertační práce je přehledná, pečlivě zpracovaná a po formální a jazykové 
stránce čistá. Výsledky práce jsou plně v souladu se zadanými cíli. O přínosu pro samotnou 
technickou praxi nelze pochybovat. 

Z publikační činnosti, ale i z ostatních aktivit, které jsou v práci zmíněny, usuzuji na 
fundovanost autora v řešené problematice.  
  



Měl bych na něj tyto otázky: 

1) Tvorba IS LTO Suite byla bezesporu velmi časově i finančně náročná a pokud jsem 
pochopil správně tak se jedná o jediný takto komplexně pojatý IS v České republice. 
Ale co zahraničí? Nevyplatilo by se například využít podobný systém ze zahraničí, 
čekal bych, že technologie i jednotlivé bloky elektráren jsou velmi podobné. Jak je 
vůbec tato problematika řešena v zahraničí? 

2) Úspěšná implementace vašeho IS v technické praxi je důkazem velmi dobře 
odvedené práce. Jak dlouho vlastně implementace trvala (od samotného „podepsání 
smlouvy s ČEZ“ až po v současné době plně fungující systém? Řešili jste během 
procesu implementace nějaké problémy, o kterých jste z počátku neměli ani tušení 
že mohou nastat? V kolika elektrárnách je váš systém v tuto chvíli nasazen? 

Na základě výše uvedeného doporučuji disertační práci Ing. Pavla Cvešpra ve smyslu §47 
zákona č. 111/1998 Sb. k obhajobě. 

 

V Brně dne 6.6 2012      Ing. Radek Szabó, Ph.D. 


