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1. Aktuálnost tématu disertační práce 
 
Téma disertační práce je zaměřeno na aktuální problematiku průmysl 4.0 a využití 

virtuální reality pro zobrazování provozních parametrů výrobních zařízení a analýzu a 
interpretaci rozsáhlých souborů dat v časové ose s přiřazením typu výrobního procesu pro jejich 
snadné srovnání a budoucí optimalizaci. Toto téma je vysoce aktuální a zabývá se jím celá řada 
významných světových pracovišť, o čemž svědčí velká řada publikací a výzkumných zpráv. 
Globálním cílem práce je výzkum a vývoj vhodné grafické reprezentace parametrů stroje 
s využitím virtuální reality a možnosti vyhledávat některé detailní stavy, jako jsou např. špičky 
energetické spotřeby apod. a  experimentální ověření navrhované metody zobrazování. Téma 
odpovídá zaměření školícího pracoviště a oboru dizertace. 

 
2. Plnění cílů disertační práce 

 
Problematika práce se soustředí na sběr, postprocesing, analýzu a vizualizaci dat do 

jednoho souhrnného výstupu nazývaného časový vizualizační protokol stroje (ČVP), jako 
podklad pro optimalizaci výrobního procesu a jeho experimentální ověření na výrobním 
procesu s kusovou výrobou. 

 
Dílčí cíle práce jsou: 
 

• Vytvoření definice časového vizualizačního protokolu stroje, který bude 
zobrazovat časový průběh hodnot vybraných veličin a bude umět porovnávat 
různé dosažené výsledky stejného procesu. 

• Vytvořit a následně ověřit algoritmy pro vyhledávání a zpracování anomálií v 
datech s nesouměrnými kmity a střední hodnotou, jejichž výstupy budou 
graficky zobrazeny. 

• Ověření analýzy dat ve virtuálním prostředí pomocí časového vizualizačního 
protokolu.  

 
Hlavní cíl disertační práce byl relativně náročný a komplexní z hlediska potřebných 

znalostí disertanta. V závěru práce je jako výstup uvedeno prostorové zobrazení rychlosti 



jednotlivých os výrobního stroje, vytvořeného na základě zpracování obrazové informace 
z kamer, praktická využitelnost tohoto výstupu je diskutabilní, nicméně metoda je funkční 
v reálném prostředí. Přesto je práce přínosná a některé uvedené metody jsou použitelné.  Také 
je nutno konstatovat, že od obsahu tezí předložených při SDZ se doktorand příliš dále nedostal 
a stejné výsledky z roku 2015 pouze doplnil spoustou textů, které s tématem práce souvisí jen 
formálně. 

 
3. Postup řešení problému a metody zpracování 

 
Postup řešení formálně obsahuje všechny potřebné atributy vědecké práce – analýzu 

stávajícího stavu poznání v dané oblasti, zhodnocení dosavadních výsledků a vymezení cílů 
práce, realizaci experimentu a zhodnocení výsledků, ale vlastní text je poněkud chaotický a 
nedrží se hlavních cílů práce. V kapitole, týkající se současného stavu poznání v oblasti 
vizualizace provozních stavů výrobních strojů, se zabývá podrobněji vizualizací energetických 
toků stroje, poněkud nadbytečně se zabývá popisem hromadné zákaznické výroby a její 
problematikou a v závěru vizualizací hluku výrobního stroje. Formulace jsou příliš obecné a 
nesrozumitelné, např. na str. 28 „Na základě (Böhner et al. 2014) byl vyvozen závěr nezbytné 
optimalizace z pohledu procesu“ – optimalizace čeho, spotřeby energie, hluku? Používá 
nesprávné pojmy, jako např. optimalizovat rychlost práce stroje v klidu, zpracování anomálií v 
datech s nesouměrnými kmity a střední hodnotou - co to jsou nesouměrné kmity? Uvádí, že 
zásadní rozdíl mezi virtuální podporou a plně virtuálními technologiemi je v účelu i velikosti 
bariér pro implementaci – o jaké bariéry se jedná, co to je účel bariér pro implementaci?  

Cílem práce je vytvoření definice časového vizualizačního protokolu stroje, v kapitole 
3 s názvem Časový vizualizační protokol hovoří o využití Sankeyova diagramu pro zobrazení 
energetických toků a že tato funkce bude nyní povýšena na základě principů pro virtuální 
schvalování (Virtual Commissioning), což souhrnně vytvoří Časový vizualizační protokol 
ČVP. Tento popis nepovažuji za definici Časově vizualizačního protokolu, dále už na str. 31  
popisuje čím se ČVP liší, aniž by strukturu protokolu popsal, není jasné, jak souvisí pyramida 
imerze s ČVP. Kapitola 3.1 na str. 33 začíná vysvětlením pojmu technologický demonstrátor,  
který zde není vůbec definován, až na straně 40 je patrné, že technologický demonstrátor je 
vlastní obráběcí stroj, na kterém probíhá experimentální ověření. Následuje formulace – 
„Výhodou je, že z hlediska orientace je možné spolehnout se na kontinuální obrazový tok, a tak 
využít intersticiální složku navigace..“. Co je intersticiální složka navigace? Disertant 
několikrát v textu použil pojem „vizualizační mantra“, tento pojem je netechnický. 

Je naprosto nejasné, co je výsledkem podkapitoly 3.3 Měření FU Efektiv. Výsledkem 
by měla být pravděpodobně vizualizace toků energie v imerzní realitě, výsledek není dostatečně 
ukázán, popsán ani komentován, jenom je v závěru napsáno, že využití CAD dat pro vizualizaci 
je nepraktické a neefektivní. Jaký význam má Sankeyův diagram oproti prosté informaci, kolik 
je příkon dopravníku, pohonů a dalších subsystémů, jaký význam má prostorové zobrazení toků 
na obr. 3.9, je přece jasné, že tok energie k pohonům směřuje k pohonům. Zobrazení toků 
energie na technologickém schématu stroje např. ve SCADA systému je známé a naprosto 
vyhovující – jakou novou informaci přidává prezentovaný výsledek. 

Stejně tak v kapitole 3.4 – Měření Kovosvit je uvedeno, že pro grafický výstup byl 
využit program Instant Reality Framework pro zobrazení dat formátu VRML, který je součástí 
systému Cave, tento grafický výstup zde není ukázán. Vložení části výpisu SW připojení do 
aplikace je zde v tomto textu nesmyslné a vytržené z kontextu. Není jasné, co disertant vytvořil 
a co bylo jeho úlohou ve výzkumném týmu. 

V kapitole 3.4.2 Analýza peaků je nevhodně použitý termín, správně česky špiček 
spotřeby. V grafech jsou na obr. 3.11 a 3.12 zobrazeny průběhy spotřeby, nalezení špiček a 
podrobné zobrazení průběhů okamžité hodnoty, střední hodnoty, polohu špičky, průběh střední 



hodnoty s přičtením a odečtením násobené směrodatné odchylky, ale není uvedeno, k čemu se 
tato analýza využívá a jak souvisí identifikace špiček spotřeby s jejím snižováním, což je asi 
hlavním cílem. Některé možnosti jsou v textu naznačeny, jak ale k tomuto snížení přispěje 
zobrazení toků pomocí 3D Sankeyova diagramu ve virtuální realitě. Mnohem přínosnější by 
byla operace integrace příkonu v čase, velmi snadno realizovatelná matematicky, která 
zobrazuje okamžitou spotřebu energie, včetně trendů. Např. na obr. 3.16 se dá jednoduše 
spočítat, jestli je větší celková spotřeba při pomalém posuvu nebo při velkém posuvu, tento 
závěr tady ale chybí. 

V kapitole 3.5 Měření Kompan na str. 49 je opět zmíněno využití imerzního protokolu 
ČVP s využitím virtuální reality pro optimalizaci procesu CNC obrábění, aniž by byla 
objasněna jeho datová struktura. Pro snímání a analýzu pohybu jednotlivých os strojů disertant 
využívá grafickou knihovnu ACCORD.NET bez uvedení podrobností kterou z dostupných 
knihoven využil a jak, není zde jasné, jestli jsou to výsledky práce disertanta nebo týmu. 

V rámci měření je ukázáno komparativní srovnání pohybů osy Z jednotlivých strojů, ale 
chybí popis os a z textu není jasné, jestli se jedná o průběh polohy nebo příkonu osy. Na obr. 
3.23 jsou ukázány průběhy na ose Z, není zřejmé, jestli jsou to průběhy polohy, rychlosti nebo 
příkonů. Dále jsou na obr. 3.24 ukázány stejné průběhy se sníženou úrovní detailů, které byly 
vypočteny pomocí algoritmu vizualizace špiček. Použitelnost zobrazování průběhů se sníženou 
úrovní detailů lze jen obtížně posoudit kvůli chybějícímu popisu vertikálních os, ovšem opticky, 
pokud je použito stejné měřítko, jsou ve špičkách hodnot dle grafů na obr. 3.23 a 3.24 značné 
rozdíly. Následuje měření trvání referenční operace vrtání 33 děr, pro kterou je opakováno 
měření 10 krát s plnou a sníženou úrovní detailů, není zde uvedeno, jak byly vyhodnoceny časy 
provádění referenční operace. Obě sady měření byly statisticky vyhodnoceny se závěrem, že 
hodnoty s plnou i sníženou úrovní detailů si odpovídají s průměrnou přesností 2% a se sníženou 
nejistotou dat. Dále je zde diskutována opakovatelnost a reprodukovatelnost metody pro tři 
různé operátory jako teoretický úvod, jedná se zde o měření rozměrů výrobku. Následuje  
měření procesu obrábění, které bylo opakováno třikrát, dvakrát se stejným CNC programem a 
jednou s upraveným programem. V grafu 3.28 je zobrazeno „Opakované měření délky stejného 
peaku“, bez upřesnění, o co se jedná. V tabulce jsou uvedené časy tří měření pro dva operátory 
A a B. Přitom pravděpodobně měření 3, s upraveným programem vykazuje shodné hodnoty 
jako měření 1 a 2 s původním CNC programem, což je v rozporu se závěrem, proklamujícím 
značné úspory času. Měření jsou následně statisticky vyhodnocena, s konstatováním 
přijatelnosti metody měření. 

Kapitola 3.5.5 Stanovení dráhy nástroje s teoretickou částí je do disertační práce vložena 
poněkud uměle vzhledem k předchozímu tvrzení o použití hotové grafické knihovny systému 
ACCORD.NET. 

V kapitole 3.5.6 Hodnocení způsobilosti měřícího systému je uveden teoretický základ 
hodnocení přesnosti měřícího systému, který je dále použit na hodnocení způsobilosti a 
přesnosti měřícího systému Renishaw ballbar QC20-W na neuvedeném výrobním stroji. Jsou 
změřeny tři různé rychlosti posuvu a vypočteny indexy způsobilosti měřícího zařízení. 
Postrádám zde porovnání s měřením posuvů ve firmě Kompan a hodnocení přesnosti měření. 
Takto tato kapitola působí jako vytržená z jiné výzkumné zprávy. V závěrečné kapitole 3.5.7 
hodnotící měření ve firmě Kompan je pouhé konstatování, že časově vizualizační protokol 
nebylo možno plně uskutečnit a že video se nedá jako zdroj dat uspokojivě skladovat pro svoji 
velikost. Tady právě měl být na základě analýzy dat z videa vytvořen časově vizualizační 
protokol vybraných provozních veličin, v jeho struktuře, která až potud nebyla v textu práce 
nijak definována, měla být identifikace operací zakotvená v časovém diagramu. 

Kapitola 4. Využití virtuální reality definuje obecné požadavky na časový vizualizační 
protokol a představuje možná zařízení pro zobrazování imerzního vizualizačního protokolu. 
Tato kapitola měla být uvedena v úvodu práce a měla být podrobněji stanovena struktura, a 



datové typy protokolu a stanoveny požadavky na časový vizualizační protokol. Dále je zde  
diskutována možná vizualizace pohybu se zobrazením dynamiky pohybu a uveden výsledek 
vizualizace pohybu pro dva stroje ve firmě Kompan. Vizualizace pohybu nástroje a znázornění 
tohoto pohybu ve 3D je zajímavá a byla zde objevena odchylka skutečné rychlosti nástroje od 
programované rychlosti, což byla patrně chyba SW postprocesoru. Tento výsledek je označen 
jako hlavní výsledek disertační práce, kdy může takto zobrazené posuvové rychlosti operátor 
prohlížet s pomocí nástrojů pro zobrazování 3D dat, jako jsou 3D brýle apod. 

 
4. Výsledky disertace a konkrétní přínos doktoranda 

 
Cílem práce byla definice časového vizualizačního protokolu ČVP pro zobrazování 

vybraných parametrů výrobního stroje ve virtuální realitě – tedy imerzního ČVP a jeho 
experimentální ověření na vybraných výrobních strojích. Je nutno konstatovat, že tento cíl byl 
splněn pouze částečně, nikde nejsou blíže specifikovány jeho parametry, struktura, datová 
náročnost, formáty dat apod., jenom je slovně a poměrně vágně popisováno, co by měl tento 
protokol dělat. 

Není jasné, co je výsledkem práce – vizualizace skutečné rychlosti jednotlivých os ve 
3D je sice zajímavá, přitom není jasné k čemu tato vizuální informace operátorovi je. Došlo 
samozřejmě k porovnání skutečné rychlosti nástroje s průběhy simulovanými prostřednictvím 
programu AlfaCAM, ale to mohlo být provedeno prostým měřením rychlosti pohybové osy 
některým z dostupných měřících systémů. Struktura práce je poněkud rozvolněná, chybí 
důkladná analýza stavu poznání a vlastně ani není zřejmé, co bylo hlavním cílem v oblasti 
vyhodnocení a optimalizace spotřeby energie, protože je na str. 68 uvedeno, že 3D Sankeyův 
diagram je „ne zcela dostačující“.  

 
5. Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

 
Práce nicméně přináší inovativní řešení do oblasti zobrazování provozních stavů a 

veličin výrobních strojů s názvem imerzní časově vizualizační protokol, jehož definice je zde 
sice mlhavá a jeho experimentální ověření diskutabilní, ale je to otázka dalšího upřesňování 
požadavků na tyto systémy.   

 
6. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 
 

Práce je zpracována poměrně kvalitně po grafické stránce, obsahuje pouze drobné 
překlepy a spíše formální nedostatky, ovšem její struktura – tedy stanovení funkčních 
požadavků na imerzní ČVP, jeho definice a konstrukce a experimentální ověření je doplněno 
dalšími výplňovými texty, které sice s tématem souvisí, jejich skutečné využití v práci je ale 
nejasné, jako je např. kapitola o optickém měření rychlosti pohybových os stroje.  

 
7. Závěr 

 
Přes uvedené připomínky doporučuji práci k obhajobě. Požaduji, aby disertant při 

obhajobě důsledně uvedl, co je jeho vlastní prací a co je výsledkem výzkumného týmu a dalších 
projektů.   

 
Dotazy k obhajobě: 
 
1. Doktorand uvádí nutnost zpracování anomálií v datech s nesouměrnými kmity a 

střední hodnotou - co to jsou nesouměrné kmity?  



2. Co je to intersticiální složka navigace v kontinuálním obrazovém toku? 
3. Jak je prováděno měření s plnou a sníženou úrovní detailů dle kap. 3.5.2? 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 15. 6. 2017    prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn 

 


