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Téma práce 

„Integrované řešení diagnostiky  

výrobního zařízení v energetice české republiky“ 
 

 

 

 

 

 Vyjádření 

Disertační práce se zabývá diagnostikou, sběrem, archivací a vyhodnocováním informací z výrobních 

zařízení v energetice. 

Disertační práce obsahuje 107 stran textu.  

 

 K aktuálnosti tématu disertační práce 

Výběr informací a jejich zpracování pro kvalitní rozhodování o aktuálním stavu jednotlivých 

technických zařízení se znalostí nejslabších míst je hlavně pro energetický průmysl nezbytností.   

Kvalitní rozhodnutí údržby, kdy je technicky nutné zasáhnout a ekonomická návratnost dané investice 

má ještě smysl, jsou důležité podklady pro management provádění kvalitních rozhodnutí z hlediska 

investic.  

 V každém případě nenadálý výpadek těchto zařízení jako celku, přináší rizika ohrožení zdraví obsluhy a 

nemalé ekonomické ztráty.  

 

 Zda disertační práce splnila stanovený cíl  

Při zpracování tématu autor prokázal dobré teoretické poznatky a přehled aktuálního stavu problematiky 

v dané oblasti.  

Provádí podrobný popis zaznamenávaných hlavních diagnostických veličin.  

Jednotlivé procesy jsou vysvětleny k jednotlivým základním celkům.  

Pomocí jednotlivých diagramů ukazuje zpracovávání a také generování pokynů k servisnímu zásahu 

nebo kontroly a následné vyhodnocení výsledků těchto zásahů.  

Všechny události týkající se servisu se řeší pomocí navrhovaného komplexního LTO suite. 

Stanovené cíle byly beze zbytku splněny. 

 

 K postupu řešeného problému a k výsledkům disertace s uvedením konkrétního přínosu 

doktoranda 

Doktorand navrhl a zprovoznil centrální informační systém LTO suite a zvolil vhodný způsob řešeného 

problému a postupů vzhledem k velikosti firmy a jejich zkušeností s údržbou těchto energetických 

zařízení.  

Navrhované aplikované řešení LTO suite je velmi komplexní. Jednotlivé moduly jsou detailně popsány a 

vzhledem k funkčnosti tohoto systému je zřejmé, že jsou již odstraněny počáteční nedostatky, jak 

z hlediska toku informací, tak i  zpětných a kontrolních mechanismů tohoto systému. 
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 K významu pro praxi nebo rozvoj vědného oboru 

Navrhované funkční řešení vede k informovanosti a pomáhá při zajištění spolehlivosti provozu těchto 

energetických celků a umožňuje snížení nákladů a  rizik vzniku nenadálých poruch.  Snaha o unifikaci  

základních kontrolních činností a jejich následného zpracování umožňuje automatizaci a zrychlení 

celého procesu. Vzhledem k uvedenému je předkládaná práce a její aplikační část přínosem k rozvoji 

technické diagnostiky v elektroenergetice. 

 

 K formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni 

K formální a jazykové úrovní disertační práce nemám připomínek. 

 

 Zda doporučuji udělení akademického titulu Ph.D.  

Tato disertační práce Ing. Pavla Cvešpra splňuje nároky na udělení akademického titulu Ph.D. a 

doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě.  

 

 Jaká jsou vyhrazená technická zařízení? 

 Proč uvádíte oblast strojní jako vyhrazené zařízení  (2.2 , str.19 ) a elektrická ne?  

 Jakým způsobem je eliminován způsob hodnocení „závad“ techniky přímo na místě.  

 Pro zvedací zařízení máte sepsány používané normy a pro ostatní vyhrazená zařízení nikoliv, 

proč?  

 Jakým způsobem jsou zapracovávány nové pohledy na vyhrazená technická zařízení vzhledem 

k nejnovějším platným normám ČSN v LTO suite. 

 Jsou všechny normy uvedené v disertační práci platné? (např. str. 29. ČSN 33 255 – domnívám 

se, že je již neplatná) 

 Jaká norma je -33?  Předpokládám, že je to překlep (str. 29). Řádek - revize elektro.  

 Jaké klade systém LTO suite  nároky na uživatele jednotlivých modulů a samotné koncové 

techniky provádějící revize či údržbu, ať jako zaměstnanec nebo subdodavatel služby.  

 

 

 

 

V Brně dne 3.června  2013 

 

Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. 
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