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Oponentský posudek je vypracován na základě jmenování děkanky prof. Ing. Kamily 

Janovské, Ph.D. Fakulty materiálově technologické Vysoké školy báňská – Technické univerzity 

v Ostravě do funkce oponenta disertační práce. Autorem disertační práce je  Ing. Miroslav 

Klus. 

Hodnocení disertační práce 

Předložená disertační práce Ing. Miroslava Kluse, obsahuje 107 stran textu s vloženými 

obrázky a vzorci, včetně příloh. Práce je psána v českém jazyce. Autor v práci použil 55 

publikací, které jsou uvedeny v seznamu literatury a na něž jsou v práci použité odkazy. Je 

autorem resp. spoluautorem 7 publikací, které jsou uvedeny v seznamu „Seznam publikací 

autora“. Některé z nich (4) jsou evidovaných v databázi Web of Science nebo Scopus. 

Předložená disertační práce se zabývá aktuální tématikou nasazení nástrojů Průmyslu 

4.0 v oblasti inovace zařízení plynulého odlévání. Modifikovaný systém vychází ze stávajícího, 

již používaného systému. Pro modifikaci jsou použité nové technické prostředky, které si 

vynucují nové způsoby vyhodnocení měřených dat a jejich následné zpracování pro využití 

v Průmyslu 4.0. Navržený systém je navázan na viceúrovňové řízení podniku. Celý systém byl, 

podle textové části práce, testován v provozních podmínkách. 

 Celou disertační práci lze rozdělit do pěti základních částí: 

 Popis současného stavu řešené problematiky. 

 Část definující cíle inovace (lze považovat za cíle disertační práce). 

 Rešerše aktuálního stavu řešené problematiky v oblasti antiprůvalových 

systémů. 

 Návrh a realizace algoritmů pro vyhodnocení průvalu pro inovovaný systém. 

 Vyhodnocení dosažených výsledků a porovnání s minulým řešením. 
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V úvodní kapitole, která popisuje řešenou problematiku a technologii, se kterou autor  

pracuje, jsou specifikovány obecné požadavky na řešení zadání. Je zde popsán i stávající stav 

technologie a nové požadavky na technologii, z nichž plyne nutnost nasazení nového způsobu 

řízení z důvodů změny typu pohonu i konstrukce mechanismu. 

 Druhou část textu lze považovat za stanovení dílčích cílů disertační práce, které spolu 

vytváří hlavní cíl disertační práce tj. vývoj antiprůvalového systému pro zařízení plynulého 

odlévání oceli podle požadavku provozu a jeho nasazení v technické praxi s ohledem na 

požadavky Průmyslu 4.0. 

Ve třetí, rešeršní, části autor, mimo jiné, hodnotí a vymezuje se vůči některým 

dostupným publikacím, které mají vazbu k řešené problematice. Lze zde najít vymezení jeho 

práce vůči výsledkům těchto publikací. 

Následuje kapitola, která popisuje výchozí systém pro vyhodnocení průvalů, jehož 

některé části algoritmu jsou majetkem dodávající firmy. Autor se nedostal ke způsobu 

vyhodnocení. Z důvodu inovace došlo k modifikaci použitých technických prostředků a 

stávající systém nebylo možno použit. Proto autor navrhl novou konfiguraci snímačů a nový 

algoritmus pro vyhodnocení průvalu. Tomu muselo předcházet velké množství měření, které 

autor musel vyhodnotit a navrhnout postup pro indikaci průvalu. Následně navržený postup 

implementoval do řídicího systému a opět provedl srovnávací měření. 

Následná kapitola je věnována výhodnocení a porovnání výsledků původního a nového 

navrženého systému. 

 V závěru autor hodnotí dosažené výsledky a postup řešení zadání. Je zde specifikován 

také vědecký přínos, což je návrh a realizace s ověřením metodiky a funkčnosti 

antiprůvalového systému pro provoz plynulého odlévání oceli.  

Výstupem je nejen navržená metodika vyhodnocení, ale i ověření jeji funkčnosti na 

reálném systému v provozních podmínkách. 

Na základě uvedeného lze konstatovat, že disertační práce splnila vytýčený cíl 

definovaný ve druhé části textu práce.  

Původní výsledky a postupy disertační práce a její přínosy lze shrnout do následujících 

bodů: 

 Rešerše v oblasti metodiky antiprůvalového systému pro provoz plynulého 

odlévání oceli. 

 Návrh a ověření metodiky výpočtu koeficientu tření pro nový antiprůvalový 

systém. 

 Realizace a praktické ověření antiprůvalového systému pro provoz plynulého 

odlévání oceli, který umožňuje nasazení koncepce Průmysl 4.0. 

Disertační práce má dobrou odbornou úroveň a výsledky jsou přínosem pro technickou 

praxi. 

K disertační práci mám následující připomínky a dotazy: 

Práce obsahuje několik překlepů, které neovlivňují  technickou úroveň práce, ale mohou 

snižovat úroveň celkového dojmu z předloženého díla např. 
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Autor mohl provést korekturu textu. V textu chybí čárky, které oddělují jednotlivé věty 

v souvětích. 

V textu se objevují odkazy na obrázky začínající velkým písmenem (Obr. x místo obr. x). 

Jazyková nejednotnost popisu obrázků (v rešeršní části lze pochopit). 

Některé obrázky autor mohl překreslit. 

Autor používá v textu výraz měřící místo měřicí. 

V některých grafech chybí popis os (veličin), chybí mě zde systémový obrázek 

technologie a napojení (blokové zapojení jednotlivých částí, je to popsáno v textu, ale 

obrázek chybí), chybný křížový odkaz v práci (str.73), chybí obrázek k popisu obr. 33 

(nebo je jinde umístěn), chyba ve formátu odstavce na str. 76, … . 

Užívání bloků pro vývojový diagram (rozhodovací blok má jen jeden výstup). 

Nepřesné vyjadřování „Myšlenka, která byla na počátku vývoje nového systému byla 

najít a vyvinout číslo, … .“, „…  ve vizualizačním softwaru In Touch od firmy Siemens v 

kabině obsluhy zařízení. „ 

Drobné výhrady mám k logickému uspořádání kapitol. 

Dotazy: 

Na str. 55 naznačujete způsob vyhodnocení tření minulého systému. Je to jen hypotéza 

nebo jste k tomu dospěl porovnáním měřených dat? 

O kolik se snížila četnost falešných hlášení Vašeho systému proti původní realizaci? 

Můžete vysvětlit algoritmus popisující vývojový  diagram. (obr 25.) 

Můžete popsat algoritmus filtrování signálů z akcelerometru. 

Jaký je vliv teploty na hodnoty signálů z jednotlivých os z akcelerometru? 

Jak se provádí kalibrace akcelerometru pro usazení krystalizátoru? (vliv nečistot při 

umístění akcelerometrů) 

Jaké jsou použity snímače tlaků v hydraulickém válci? 

Závěrečné hodnocení disertační práce 

Na základě posouzení dostupných výsledků disertační práce je možno konstatovat, že 

autor Ing. Miroslav Klus dokáže využít vědecké metody při řešení konkrétních úloh. Navrhl a 

prakticky realizoval antiprůvalový systém pro provoz plynulého odlévání oceli. Způsob řešení 

zadané problematiky ukazuje na jeho dobré teoretické a praktické znalosti. 

Podle mého názoru práce splňuje nároky a podmínky kladené na  doktorské disertační 

práce a proto ji  

       d o p o r u č u j i   k  obhajobě. 

 

 

 

V Ostravě dne 2. 9. 2022    doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. 


