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Ing. Pavel Lošák absolvoval doktorské studium (PhD studies) na FSI VUT v Brně 

v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“ zabezpečovaném Ústavem procesního 

inženýrství. 

Tématem jeho disertační práce je řízení životnosti procesních a energetických zařízení 

v průmyslové praxi, zejména pak v oblasti parních elektráren. Práce se zabývá zejména častými 

degradačními mechanismy vyskytujícími se v dané oblasti. Shrnuje základní mechanismy 

poškozování vyskytující se na zařízeních v procesním průmyslu, jejich sledování, 

vyhodnocování a předpovídaní. V práci bylo popsáno vyhodnocování poškozování oxidických 

vrstev pomocí analytických vztahů a jejich zpracování diagnostickým programovým 

vybavením. Doktorand doplnil programové vybavení o materiálový modul umožňující pro 

materiály definované v databázi využívání materiálových vlastností. Výpočtové vztahy byly 

zpřesněny experimentálním ověřením. Práce je doplněna řešením několika případů 

poškozených zařízení z průmyslové praxe. Na závěr byly navrženy činnosti pro rozšíření 

studované problematiky 

Zvolené metody zpracování jsou odpovídající a na dobré úrovni. Splňují požadavky 

práce a nemám k nim podstatných připomínek. Je potřeba upozornit na některé body, ke kterým 

by se měl doktorand vyjádřit, případně doplnit a odpovědět během obhajoby: 

- Abstrakt, strana nečíslovaná: Není zmíněna koroze a vliv plánování údržby, i když 

se jich práce alespoň okrajově dotýká.  

- Prosím, vysvětlete také, co rozumíte pod vyjádřením: „automatické využívání 

materiálových vlastností“ 

- Kapitola 2 je do značně míry empirická a její zařazení na začátek práce nepovazuji 

za příliš vhodné. Uváděné analýzy by byly vhodnější na závěr práce s plným 

využitím vytvořené metodiky, kde by byl demonstrován dosažený pokrok. 

- Nesouhlasím plně s příliš kategorickým stanoviskem: „Výsledkem je pak řešení, 

které nemusí plně popisovat zkoumanou realitu, přesto však poskytuje cenné 

informace a mnohdy jediné částečně výpočtově podložené vodítko umožňující 

provedení kvalifikovanějších oprav či rekonstrukcí.“ Domnívám se, že toto bylo 

pravdou před řadou let, a že současný pokrok, přinejmenším v průmyslově 

vyspělých zemích značně pokročil. 

- První demonstrovaný případ, jak je popisován, je dosti odstrašujícím případem ne 

zcela dobrého návrhu, výroby a údržby. Kdo byl projektantem, výrobcem a 

provozovatelem? 

- Strana 32: Získaný poznatek je značně triviální „Teplota – bylo pozorováno, že 

zvýšená teplota obvykle zvýší rychlost šíření trhliny [20].“ 

V některých případech je v práci využit polo anglický profesionální žargon. V praxi je 

asi takové vyjadřování běžné, ale ve formální akademické publikaci by bylo vhodné terminy 

vice vážit. Například „Python je skriptovacím jazykem“, „zvyšovaní rychlosti softwaru“, 



„vhodné řešeni nabízí například Olympus“, „vyvíjení nových modulů poškozování“ atd. 

Navrhuji, aby tato problematika byla při obhajobě podrobněji diskutovaná a vysvětlena. 

Práce jako celek je velmi pečlivě připravená a nenalezl jsem závažné chyby nebo 

překlepy. Co povazuji za slabší bod je minimum impaktovaných publikaci v renomovaných 

časopisech, které by demonstrovaly originální přínosy. Pro průmyslovou praxi však je práce 

značným přínosem. 

Závěrem obecné otázky: 

- Co považujete za největší příspěvek vašeho výzkumu k dané problematice? 

- V čem je hlavní originální přínos vaší práce? 

- Budou výsledky publikované v impaktovaném časopise nebo předpokládáte jejich jinou 

publikaci? 

Doporučoval bych také při obhajobě provést porovnání navrhovaného řešení s řešeními 

předních světových firem s uvedením předností a problémů, technologicky a ekonomicky. 

Přes tyto drobné připomínky, které lze zodpovědět během obhajoby, autor nepochybně 

prokázal schopnost tvořivé vědecké práce. Předložená práce je aktuální a průmyslově 

aplikovatelná s možností úspěšného komerčního využití. Zpracování práce po formální stránce 

je odpovídající a splňuje příslušné požadavky. 

 

Sledovaný cíl práce byl splněn. 

 

Doporučuji práci k přijetí a obhajobě pro udělení titulu „Ph.D.“. 
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