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Disertační práce Ing. Martina Čápa se zabývá aktuální problematikou spolehlivé 

detekce a prostorové lokalizace specifických poruchových stavů, tzv. částečných výbojů, ve 

výkonových olejových transformátorech. Detekce těchto výbojů představuje technicky 

náročný problém vzhledem k potřebnému prostorovému uspořádání transformátorů, i k 

charakteru a náročnosti pracovního prosředí, v němž transormátory obvykle pracují. 

Spolehlivá a včasná detekce částečných výbojů ve výkonových transformátorech je 

efektivním prostředkem predikce a redukce případných následných závažných havarijních 

stavů a v důsledku toho významné redukce možných ekonomických ztrát v oblasti energetiky. 

Práci tvoří celkem 99 stran a je rozdělena do 11 kapitol, doplněných seznamy obrázků, 

tabulek, použitých zkratek a symbolů, a použitou literaturou.  

Stručný úvod do problematiky tvoří 1. kapitola. Ve 2. kapitole se disertant věnuje 

teorii částečných výbojů. Současnému stavu diagnostiky transformátorů metodou UHF se 

zabývá  3. kapitola. Krátké zhodnocení současného stavu a problematiky detekce a lokalizace 

částečných výbojů je ve 4. Kapitole. Cíle disertační práce jsou specifikované  v  5.  kapitole. 

 Těžištěm práce disertanta Ing. Čápa jsou kapitoly č. 6, 7, 8 a 9. Je v nich rozbor 

technických možností detekce a prostorové lokalizace částečných výbojů, a návrh a realizace 

nového unikátního detekčního a lokalizačního systému, na bázi tzv. diskriminační metody. 

Jedná se o soubor technických prostředků (UHF senzory elektromagnetického pole (300 MHz 

až 3 GHz), nastavitelné frekvenční filtry, digitalizační systém) a sofistikovaný software 

vytvořený v jazyce C++. V práci je zahrnuta série testovacích měření, potvrzujících funkčnost 

navrženého systému. System byl úspěšně vyzkoušen v reálném provu JE Dukovany a bylo mu 

uděleno ocenění Zlatý Ampér na veletrhu Ampér 2015 v soutěži o nejpřínosnější exponát. Za 

velmi důležitou a významnou považuji též vyvinutou metodiku měření částečných výbojů, 

uvedenou v 9. kapitole. 

V 10. Kapitole disertant shrnuje přínos své disertační práce, kterým je výše zmíněný 

návrh a realizace konstrukčních a programových prostředků (souhrnně označovaných jako   

tzv. diskriminační metoda) pro detekci a prostorovou lokalizaci částečných výbojů ve 

výkonových transformátorech. 

Závěr práce a celkové stručné zhodnocení výsledků práce je v 11. kapitole. 

 

Z odborného hlediska nemám k práci žádné věcné výhrady a připomínky. Z hlediska 

formálního chci upozornit pouze na drobné terminologické, resp. gramatické nedostatky: 

o str. 10 – parameter M1 se správně označuje jako vzájemná indukčnost, nikoliv 

indukce. 



o str. 11 – ve výčtu měřených veličin na ucelených zařízeních je gramatická 

pádová nekonzistentnost (koho, čeho, čí – kdo, co). 

o str. 12 – … v plynu obklopeným dielektrikem … , správně má být … v plynu 

obklopeném dielektrikem …   

o str. 78   – v názvech některých z obrázků je slovo krytérium , správně má být  

kritérium., protože jde o slovo cizího původu, kde neplatí pravidla o tvrdých 

slabikách (“hy”, “chy”, “ky”, “ry”, “dy”, “ty”, “ny”) Navíc jde opět o jistou 

nekonzistentnost s tabulkami na str. 76 a 77, kde je již správně kritérium.    

 

Tyto drobné nedostatky však nesnižují vysokou odbornou úroveň předložené 

práce.  Kromě toho oceňuji i vysokou grafickou úroveň práce.    

 

Konstauji, že: 

1. Námět práce odpovídá oboru disertace a je aktuální z hlediska současného 

stavu vědy. 

2. Práce vykazuje původní přínosné části (viz 10. kapitola práce). 

3. Z předložených “reprintů” publikací disertanta vyplývá, že jádro disertační 

práce bylo publikováno na potřebné úrovni. 

4. Ing. Martin Čáp je pracovníkem s vědeckou erudicí. 

 

Lze konstatovat, že Ing. Martin Čáp cíle disertace splnil. Výsledkem je funkční  

systém pro detekci a prostorovou lokalizaci částečných výbojů ve výkonových 

transformátorech na bázi UHF diskriminační metody. Důležitým výsledkem práce je též 

vyvinutá metodika měření částečných výbojů. 

Ing. Martin Čáp prokázal schopnost samostatné vědecké práce, Zvolenou metodiku 

řešení dané problematiky (teoretický rozbor, modelování, návrh zařízení, realizace zařízení, 

testovací měření, vyhodnocení výsledků) lze považovat za správnou. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem konstatuji, že disertační práce Ing. Martina 

Čápa splňuje podmínky dané zákonem č. 111/1998 Sb, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Jako oponent práce mám dotaz: 

 Proč disertant ve své práci neuvedl žádné konkrétní výsledky detekce a prostorové 

lokalizace skutečných částečných výbojů, vznikajících při reálném provozu v JE 

Dukovany, když ve své práci (str. 92) konstatuje, že funkčnost systému (diskriminační 

metody) byla ověřena při reálné diagnostice blokových transformátorů v JE Dukovany 

za provozu ?     
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