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Oponentní posudek dizertační práce 
 
 
Název práce:  Moderní technologie drátového elektroerozivního řezání 

kovových slitin 

Doktorandka:   Ing. Kateřina Mouralová 

Oponent:   doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. 
 
Předložená dizertační práce má celkem 98 stran, sestává z 15 oddílů, které tvoří 11 
kapitol (včetně úvodu, závěrů a perspektivy dalších prací), seznam použitých zdrojů, 
seznam publikací autorky, seznam použitých zkratek a symbolů, seznam obrázků a 7 
příloh. 

 Hlavním obecným cílem disertační práce bylo přispět k zefektivnění výroby na 
elektroerozivní drátové řezačce. V této souvislosti byla práce orientována 
na rozšíření znalostí v oblasti elektroerozivního drátového řezání kovových slitin a 
určení klíčových parametrů, které tento proces ovlivňují. Dalším přínosem měl být 
podrobný rozbor obrobených povrchů vzorků a také drátových elektrod použitých pro 
řezání. Tato analýza měla zejména prozkoumat možnost, zda lze pomocí provedení 
plánovaného experimentu (DOE) a následného rigorózního statistického 
vyhodnocení dostatečně přesně určit optimální nastavení klíčových parametrů 
ovlivňujících proces elektroerozivního drátového řezání. 

 Disertační práce svým zaměřením, obsahem i stanovenými cíly odpovídá 
danému oboru doktorského studia na FSI VUT v Brně a respektuje jak rozvoj 
teoretického přístupu, tak i aplikačních aspektů získaných výsledků. 

Postupy řešení problémů popsané v disertaci sice vycházejí z tradičních 
vícerozměrných statistických metod, ale jsou v dané oblasti metodologicky původní a 
jsou s ohledem na aplikace nesporně přínosem pro matematické modelování v práci 
uvedených reálných stochastických jevů a závislostí. 

Prezentované výsledky dokládají, že doktorandka splnila stanovené cíle 
disertace. Jde zejména o: 

 úspěšné ověření metodiky DOE pro posouzení kvality a optimalizaci výrobních 
parametrů v dané oblasti, 

 výpočet výsledného indexu rychlosti Iv, 

 vztah pro počet přetržení drátu, 

 zjištění vlivu hodnoty parametru RCT na rychlost řezání, 

 stanovení 7 klíčových parametrů: ONA, ONB, ONC, OND, OFF, TS a RCT, 

 nalezení optimálního nastavení výše uvedených parametrů s následným 
zefektivněním výroby, 

 řada důležitých zjištění kvantitativních a kvalitativních materiálových vlastnosti 
povrchů řezů materiálů a drátových elektrod. 

 Text předložené disertační práce je vzhledem k popisovaným metodám 
v obecně rozsáhlé problematice v potřebné míře výstižný, kompaktní, jazykově čistý 
a dostatečně stručný. Práce je velmi dobře vybavena ilustrativními obrázky, grafy i 
tabulkami a jejich komentáři. Přehled literárních zdrojů a publikací odpovídá v zásadě 
normám ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2(01 0197), ale u některých publikací chybí 
ISSN. V disertační práci jsem nenašel zásadní chyby ani věcného charakteru, ani 
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v popisu metod. Vyskytují se v ní pouze velmi sporadické překlepy, někdy jsou ve 
vzorcích zbytečně tečkou označeny operace násobení, došlo k nevýznamné kolizi 
označení P-hodnoty a počtu přetržení řezného drátu, horní mez integrálu je stejně 
označená jako nezávislá proměnná v integrandu a diferenciálu. Tyto skutečnosti 
však nesnižují celkovou úroveň dizertační práce a byly pravděpodobně způsobeny 
různými literárními zdroji, složitostí a rozsahem problematiky, a snahou o stručnost 
při interpretaci vypočtených výsledků.   

 K práci mám tyto dotazy: 
1. Proč jste použila statistické vyhodnocení experimentu (DOE) podle Fishera a 

ne podle Taguchiho? 
2. Byl vždy ověřován předpoklad normálního rozdělení pravděpodobnosti 

pozorovaných hodnot (např. Ra, Rz atd.)? 
3. Objevily se v pozorovaných datech extrémně odchýlené hodnoty (např. str. 

42)? Pokud ano, jak byly eliminovány? 
4. Proč se liší křivky nosného profilu (str. 66 atd.)? 
5. Jak je předložená metodika flexibilní pro aplikace a jaké požadavky klade na 

uživatele zejména s ohledem na nejistoty měření?  

Práce prokazuje, že doktorandka na velmi solidní úrovni realizovala řadu 
experimentů i náročných měření a zvládla problematiku návrhu efektivní metodiky 
stanovení a posouzení dominance řady faktorů, a jejich vlivu na drátové 
elektroerozivní řezání vybraných kovových slitin. Jde o řešení seriózně využívající 
adekvátní metody plánování experimentu (DOE) a lineární regresní analýzy, včetně 
výpočtů provedených v profesionálním statistickém softwaru Minitab.  

Cíle disertační práce byly zaměřeny na řešení moderní a důležité 
problematiky jak z teoretického, tak i aplikačního hlediska. Předložený postup řešení 
není rutinní, získané výsledky jsou rigorózní, a jsou původním přínosem doktorandky 
v dané oblasti. Tyto výsledky a postupy jsou nesporně cenné i pro bezprostřední 
aplikace v praxi.  

Část výsledků autorka s kladným ohlasem ve vědecké komunitě publikovala a 
předpokládám, že ve výzkumné a publikační činnosti nepoleví. 

Konstatuji, že předložená doktorská disertační práce splňuje podmínky 
kladené § 47, odst. 4 a 5, zákona č. 111/98 Sb. Doktorandka prokázala schopnost a 
připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu, je způsobilá k tvůrčí vědecké 
práci, ovládá moderní vědecké metody, má široké teoretické znalosti a ve své práci 
přinesla nové poznatky. Doporučuji proto disertační práci k obhajobě a po její 
úspěšné obhajobě udělit doktorandce akademický titul „doktor“ (Ph.D.). 
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