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Předložená disertační práce Ing. Stanislava Machalíka na téma „Obrazová analýza 
v tribotechnické diagnostice“ má přiměřený rozsah 113 stran a 22 stran příloh. Práce je 
vhodně členěna, kromě úvodu a závěru do 6 relativně samostatných kapitol, kde je 
systematicky rozebrán předmět řešení: problematika teorie a aplikací tribotechnické 
diagnostiky, částicová analýza, automatická klasifikace částic, původní autorova metodika 
klasifikace částic, její ověření, výsledky experimentálního řešení, možné aplikace, teoretické a 
praktické závěry pro diagnostickou praxi a související problematika. Konstatuji, že cíle ani 
použité metody disertační práce nejsou  autorem explicitně vyjádřeny, ale organicky plynou 
jednotlivých částí práce a lze říci, že cílem bylo navržení automatické klasifikace částic 
opotřebení složitých uzavřených strojních soustav využívající mazací médium s využitím 
soudobých možností informačních technologií.  

Autor v úvodní části analyzoval soudobé teoretické poznatky, metody a softwarové 
prostředky využívané při analýze částic opotřebení. Samostatnou částí je současná obrazová 
analýza částic opotřebení a jejich klasifikace na základě tvarových faktorů. V disertační práci 
jsou uvedeny standardní a perspektivní metody strojového učení a možnosti jejich využití 
v oblasti automatické klasifikace částic opotřebení a zařazování do definovaných tříd. Vlastní 
zcela původní tvůrčí částí disertační práce je kapitola 5, která definuje vstupní obrazová data 
(obrazy částic), technologii přiřazování dat pro trénovací množinu klasifikátoru, definuje třídy 
opotřebení (4, resp. 5 tříd), do kterých budou částice klasifikovány, popisuje normalizaci 
částic pro použitou metodu (transformování do jednotné velikosti a centrování), nastavení 
klasifikátoru a vliv nastavení parametrů na přesnost klasifikace. Navržená metoda klasifikace 
částic opotřebení byla ověřována na zkušebních vzorcích, kdy byly optimalizovány s 
parametry normalizace (normalizační faktor, faktor pokrytí, velikost obrazu a další). Výsledky 
statisticky významného souboru vzorků jednoznačně potvrzují rozhodující vliv parametrů 
normalizace na výsledky přesnosti a spolehlivosti klasifikace. 

Disertační práce má systémový charakter, vychází z důkladné analýzy současného 
stavu, respektuje soudobé teoretické názory, možnosti autora, spolu s požadavky a potřebami 
praxe. Konstatuji, že se autorovi úspěšně podařilo navrhnout a dostatečně ověřit původní 
metodu automatické klasifikace částic opotřebení, což má rovněž mimořádně velký praktický 
význam. 

Předložená disertační práce je aktuální, protože problematika automatizace 
diagnostických procedur je masivním nástrojem, který je příspěvkem k teorii a praxi 



diagnostiky a umožňuje vyvíjet nové automatické metody analýzy diagnostických dat aj. 
Disertační práce je zpracována na vysoké odborné úrovni, zaměřuje se na oblast teoretického 
řešení s moderními softwarovými nástroji, praktického využití výsledků  a základní možnosti 
optimalizace. 

Předložená disertace, podle mého názoru, splnila požadavky na tento druh prací s 
odpovídající kvalitou. Výsledkem jsou teoretické přínosy, které mají rovněž uplatnění v praxi. 

Metody řešení a postup zpracování disertační práce pokládám za velmi vhodný. 
Výsledkem jsou nové informace mající teoretický význam, umožňují lepší výtěžnost 
informací získaných z provozních diagnostických dat s využitím matematických modelů a 
počítačové podpory. Organickou součástí práce je ověření teoretických závěrů na datech z 
praxe. Disertační práce přispívá k dalšímu rozvoji využití modelů a moderních nástrojů pro 
řešení dílčí oblasti diagnostiky a je vhodná pro další praktické využití. 
 Konstatuji, že téma práce je aktuální z hlediska současného stavu vědy, práce je 
původní, přínosná nejen pro rozvoj vědního oboru, ale rovněž pro praxi. Výsledky disertační 
práce, nové poznatky a vlastní přínos autora lze v souladu s obsahem disertační práce shrnout 
do následujících bodů: 
 

1. Autor přispěl k rozvoji možností automatické klasifikace částic opotřebení 
v návaznosti na stávající metody analytické ferografie. 

2. Autor navrhl původní automatický klasifikátor částic opotřebení využívající strojové 
učení.  

3. Autor navržený automatický klasifikátor částic ověřil na statisticky významném 
souboru dat z praxe. 

4. Vytvořená a ověřená metoda automatické klasifikace ukázala chybovost zařazení do 
tříd menší než 10 % což v mnoha případech převyšuje výsledky dosahované na 
zahraničních specializovaných pracovištích.  
 
Rozhodující části disertační práce autor publikoval celkem v 9 publikacích a části 

nepřímo související s tématikou disertace ve 12 publikacích. Autor se rovněž podílel jako 
řešitel na 2 projektech (výzkumný záměr, projekt rozvoje vysokých škol). 

Ze seznamu publikací, které zveřejňují výsledky vědecké činnosti autora disertace 
vyplývá, že se jedná o mladého pracovníka s vědeckou erudicí, který systematicky pracuje ve 
vědním oboru informační technologie.  

Doktorská disertace přispívá k rozvoji teorie a umožňuje již v této podobě praktické 
využití. Doktorand tvůrčím způsobem rozpracoval a využil teoretické poznatky, získal zcela 
původní vlastní teoretické poznatky a výsledky, které mají praktickou použitelnost. Rovněž 
formální disertační práce je na standardní úrovni.  

Závěrem konstatuji, že předložená disertace splňuje podmínky tvůrčí vědecké práce. 
Doktorand úspěšně vyřešil teoretický problém s výstupy do praxe. Výsledky práce mají 
význam pro další rozvoj teorie a praxe automatizace diagnostických procedur. Z výše 
uvedených důvodů  d o p o r u č u j i  předloženou disertační práci k obhajobě a po úspěšné 
obhajobě navrhuji panu Ing. Stanislavu Machalíkovi udělit titul PhD. 
 
 
V Brně dne 5. září 2011      

                                                                   


