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Posudek 

Ing. Lucie Frischerová předložila k oponentuře disertační práci, která se zabývá 
tvorbou lineárního modelu opotřebení kruhového krystalizátoru průměru 410 
mm, který je založen na fuzzy shlukové analýze odlévaných značek ocelí.  
Disertační práce má deklarovaných celkem 130 stran včetně příloh a je 
rozdělena na 10 kapitol zahrnujících jak popis současné problematiky v oblasti 
údržby a diagnostiky, tak i výsledky vlastní práce disertantky. Součástí je i 
seznam literatury s 56 odkazy, z toho jsou 3 vědecké články vztahující se k 
tématu disertace, na kterých se disertantka autorsky podílela.  
 

a) Splnění stanovených cílů práce  
 
Disertační práce vytyčuje jeden globální cíl: tvorbu vícerozměrného lineárního 
modelu opotřebení kruhového krystalizátoru formátu 410 mm, který je založen 
na fuzzy shlukové analýze značek odlévaných ocelí, který má sloužit jako základ 
podpory prediktivní údržbě krystalizátorů. Zde mám výtku, že tak to definovaný 
cíl práce je uveden pouze v anotaci práce a není uveden v některé z úvodních 
kapitol. Nicméně lze konstatovat, že disertantka vhodně definovala strukturu své 
disertační práce tak, aby popisovala všechny potřebné kroky od teoretických 
základů metod údržby a charakteristiky kruhových krystalizátorů k modelu 
opotřebení kruhového krystalizátoru jako podporu řízení prediktivní údržby. 
Tvorba tohoto modelu je popsána v kapitole 6, v celkem 6 krocích, které tvoří 
jednotlivé podkapitoly této části práce.  
 
 



 

b) Postup řešení problému, výsledky disertační práce, uvedení konkrétního 
přínosu studenta 

 
Autorka při řešení jednotlivých dílčích kroků tvorby modelu postupovala 
důkladně a systematicky, což je patrné z řady provedených experimentů z oblasti 
shlukové analýzy, jejichž výsledky jsou v práci uvedeny jak v kapitole 6, tak i v 
přílohách práce. Velmi zajímavým a přínosným je provedení jednoduché analýzy 
vybraných parametrů z pohledu vlivu na opotřebení krystalizátoru, která může 
být počátkem pro další výzkum v této oblasti. 
Dále je nutné ocenit myšlenku uplatnění fuzzy shlukové analýzy a naznačení 
dalších možných uplatnění této metody v oblasti operativního řízení a plánování 
sekvencí na ocelárně z hlediska směsných oblastí, což považuji za originální 
přístup v této oblasti.  
Výsledkem disertační práce Ing. Lucie Frischerové je model opotřebení 
krystalizátoru, jehož struktura a získané parametry jsou uvedeny v podkapitole 
6.6.. Přestože se vytvořený regresní model může zdát na první pohled poměrně 
jednoduchý, je nutné si uvědomit, že model syntetizuje velké množství vstupních 
parametrů a výsledků praktických měření opotřebení do několika parametrů. 
Navíc takové to jednoduché lineární modely jsou v metalurgické praxi velmi 
oblíbené a žádané, a rovněž splňují zásadu modelů pro řízení, které mají být 
rychlé a jednoduché.  Z tohoto pohledu tento model splňuje vytýčený cíl 
disertační práce a z uvedených přínosů pro praxi je patrné, že tento model a 
zvolená koncepce jeho tvorby se může stát základem pro další výzkumné aktivity 
v této oblasti, které budou mít pozitivní přínos v praxi. 
 

c) původní přínos pro další rozvoj vědy a praxi 
 
Práce Ing. Lucie Frischerové řeší aktuální problém, který s sebou přináší potřeba 
predikce poruch kruhového krystalizátoru v reálném prostředí za účelem 
přínosu nových znalostí do procesů údržby a diagnostiky technologických celků 
obsahujících zmíněné krystalizátory. Práce je původní v návrhu a řešení dané 
problematiky. Práce má jasnou ideu, postup i logickou strukturu a výzkum 
zohledňuje všechny potřebné kroky pro dosažení vlastního cíle. Samotné 
realizaci textové části disertační práce nicméně mohla být věnována větší 
důkladnost. Přínos pro rozvoj vědy a praxi, který je jasný a průkazný, je možné 
najít v textu kapitol 6 a 7. 
  

d) formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 
 
Práce má dobrou grafickou úroveň, je psána odborně, avšak čtivě a působí téměř 
kompaktním dojmem. Obrázky dobře zapadají do textu a jsou jednotně značeny.  
Seznam literatury má jednotný formát, seznam literatury by mohl být abecedně 
setříděn. Autorka používá správnou terminologii a důsledně se odkazuje na 
použitou literaturu. Rozsah z každé kapitol je přiměřený obsahu dané kapitoly. 
Formální úprava práce je dobrá až na některé drobnosti, kterých by se měl 
absolvent inženýrského studia vyvarovat. Jedná se tyto chyby: 

- Číslování práce (obsah) by mělo začínat kapitolou „Úvod“ a ne zahrnutím 
obálky a zkratek do číslovaných stran. Takto je práce o 6 stran kratší. 

-  Vlastní práce nemá deklarovaných 71 stran bez příloh. 



 

- Pokud bereme v potaz, že by měla DP začínat kapitolou „Úvod“, dojdeme 
k číslu 65. Takový rozsah disertační práce je tedy o něco kratší než 
standardní, nicméně autorka velmi vhodně oddělila vlastní textovou část 
od příloh, kterých je značné množství, ale jsou k pochopení práce i jejích 
výsledků naprosto nezbytné.  Zřejmě chybou finálního formátování práce 
obsahuje dvakrát stranu 72 nicméně s jiným obsahem.    

- Obsah je poněkud stručný a zasloužil by větší rozdělení do podkapitol a  
sekcí. Zvýšilo by to orientaci v práci. 

- Obrázky mají ve většině případů jasné uvedení zdroje původu. Je tedy 
zřejmé, jsou-li originálním výtvorem autora, nebo převzaté, což 
usnadňuje evaluaci práce a přínosy autorky.  

- Obr. 5 obsahuje v popisu text: „Chyba! Nenalezen zdroj odkazů“. 
K danému zřejmě došlo v průběhu finálních úprav práce, nicméně mohlo 
se danému předejít finální kontrolou textu. 

- Reference by měly být číslovány postupně a ne nahodile. Viz první 
reference s číslem 24 na straně 7.  

- Reference nejsou v některých případech citovány! Nenalezl jsem citace 
těchto zdrojů: 5, 7, 8, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 25-27, 30-32, 36, 37, 40-56. 
Pokud nejsou reference v textu použity, postrádá jejich soupis smysl a 
neměly by být v literatuře sepsány.  

- Množství překlepů činí mnohdy čtení a chápání textu obtížným a zbytečně 
odtahuje čtenáře od vlastního tématu.  

o Např. kapitola závěr druhý odstavec „jejíž podpora je primárním 
cíle řešení dizertační práce“, třetí odstavec „měřící“, šestý odstavec 
„Vstupy do fáze shlukování byli teplotně-chemické parametry 
značek ocelí odlévaných na kruhových krystalizátorech formátu 
410 mm.“, poslední odstavec „Vytvořený model byl vytvořen a 
testován na reálných provozních datech, avšak z důvodu citlivosti 
provozních údajů kódovány“.  

 
e) vyjádření k publikacím studenta 

 
Seznam publikací autora je uveden v rámci literatury disertační práci. Obsahuje 
několik příspěvků na mezinárodních konferencích indexovaných v Thomson IS 
WOK [14], [15], ale především časopisecký článek indexovaný v Journal Citation 
Report (Q2) od Thomson Reuters [56] svědčí o autorčině schopnosti publikovat 
na kvalitních odborných mezinárodních fórech a také o akceptaci její práce 
v mezinárodním měřítku. Pokud bude autorka dále pokračovat se stejnou měrou 
aktivit, lze předpokládat velmi dobrý přínos pro fakultu i vlastní pracoviště 
doktorandky. 
  
K práci mám následující dotazy:  
 

1. V závěru práce uvádíte, že vytvořený model by testován na reálných 
datech, které jsou kódovány. Můžete se vyjádřit k reálným výsledkům. Jak 
je vnímal firemní subjekt? 

2. V rámci obhajoby by se měla disertantka vyslovit ke stanovení 
optimálního počtu shluků a k problematice přenositelnosti modelu na jiné 
typy krystalizátorů, která není v předložené práci popsána. 



 

 
f) Vyjádření: 

 
Disertační práce Ing. Lucie Frischerové svědčí o její schopnosti samostatné 
vědecké práce, obsahuje původní části, autorka používá správnou metodu pro 
výzkum a vývoj, vyhodnocení výsledků testů a z výsledků vyhodnocených testů 
činí správné závěry. Oceňuji schopnost disertantky komplexně pojmout danou 
interdisciplinární tématiku a využít metod umělé inteligence, v tomto případě 
fuzzy shlukové analýzy při řešení prakticky orientované úlohy z oblasti 
diagnostiky a údržby krystalizátorů. Práce je dotažena až do aplikačního konce a 
může být využita pro použití v praxi.  
 
Disertantka prokázala schopnost detailně a systematicky studovat zvolený 
praktický problém a samostatně navrhnout a vytvořit jeho řešení, čímž 
prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru.  
 
Práci i přes některé drobné výtky uvedené výše shledávám z vědeckého hlediska 
jako kvalitní a patřící k těm lepším v dané oblasti. Proto ji doporučuji k 
obhajobě a po jejím úspěšném průběhu doporučuji udělit Ing. Lucii Frischerové 
titul Ph.D. 
 
 
V Hradci Králové 26.10.2016 
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