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Hodnocení habilitační práce 
 

a) hodnocení věcné stránky habilitační práce 

Habilitant Ing. Jaroslav Petráš, PhD. předložil práci na téma, které je velmi aktuální 

s ohledem na trend zvyšování provozní spolehlivosti a bezpečnosti všech energetických 

zařízení. V práci analyzuje problematiku výbojové činnosti s využitím běžně dostupných metod 

technické diagnostiky. Hlavním cílem předložené práce je optimalizace galvanické metody a 

metody využívající analýzu akustické emise pro hodnocení měření výbojové činnosti s podporou 

výsledků z experimentálního měření a výsledků statistických metod. 

Práci je možné rozdělit na dva tematické celky, teoretický a praktický, které jsou dále 

rozděleny do 5ti základních kapitol.  

V kapitole první popisuje současný stav techniky poznání, na kterou navazuje obecný 

popis galvanické metody a metody využívající pro hodnocení výbojové činnosti akustickou emisi, 

přičemž závěr navazujících dílčích kapitol 2 a 3 věnuje experimentálnímu ověření základních 

zákonitostí rozvoje částečných výbojů v různých typech izolačních systémů. Po obecném 

hodnocení výbojové činnosti habilitant analyzuje získané signály z experimentálního měření 

v časové a frekvenční oblasti a v neposlední řadě s použitím technik vlnkové transformace. 

Zbývající část habilitační práce je věnována popisu nežádoucího rušení hodnocených signálů 

s navazujícím stručným závěrečným shrnutím.  

Po stránce věcné je možné hodnotit autorovo dílo jako ucelené, vlastní přínos je možné 

spatřit v realizaci řady časově náročných experimentálních měření, avšak v závěrečné části 

chybí zobecnění výsledků a hodnocení metod například pomocí Cross-validation. Neúplné také 

působení hodnocení vlivu nežádoucích rušivých signálů, kterému měla být věnována mnohem 

větší pozornost, jelikož se jedná o problém, který významně ovlivňuje selektivitu všech 

diagnostických metod založených na hodnocení výbojové činnosti v izolačních systémech. Pro 

popis vlastností signálů částečných výbojů ať již akustické emise či signálů galvanické metody 

používá habilitant pouze fundamentální klasifikaci a nevyužívá moderní metody klasifikace 
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s podporou metod umělé inteligence, což bohužel potvrzuje i seznam použité literatury, přičemž 

nejaktuálnější reference [50] je z roku 2008.   

 

b) vyjádření k tomu, zda práce obsahuje původní přínosné části 

 Za původní a přínosné části je možné označit především realizaci rozsáhlých a časově 

velmi náročných experimentálních měření výbojové činnosti pro různé izolační systémy a různé 

napěťové podmínky.  

 

c) vyjádření k formální úpravě disertační práce a jazykové úrovni 

- po stránce formální je práce zpracována na dobré úrovni, avšak v práci u některých obrázků 

teoretické části chybí reference u převzatých obrázků, 

- z rovnic není zřejmé, co je habilitantem považováno za vektor, fázor či konstantu.  

- použitá literatura není aktuální, v textu je většinou odkaz na literaturu více než 10 let starou, 

- pro větší přehlednost by prospěl přesun grafických výstupů hodnocení aktivit částečných 

výbojů do příloh a v textu ponechat jen souhrnné hodnocení s uvedením jednoho typického 

příkladu. 

Samotná formální jazyková úroveň textu nebyla hodnocena. 

 

d) vyjádření k vědecké erudici habilitanta 

Publikační činnost habilitanta je vyhovující s počtem 41 publikací indexovaných 

v databázi Scopus s H-index 3, přičemž publikační aktivita zahrnuje prezentaci výsledků na 

odborných tuzemských i zahraničních konferencích a seminářích a publikace v časopisech 

s nenulovým SRJ. Za zvláště cenné je možné považovat publikace v časopise s impaktním 

faktorem Journal of Electrostatic.  

Výsledky vědecké práce byly taktéž dostatečně citovány a potvrzují tak vědeckou erudici 

habilitanta. 

 

e) jednoznačné vyjádření oponenta 

Po detailním prostudování předložené práce a všech relevantních dokumentů jsem 

dospěl k závěru, že habilitant splnil požadované kritéria pro hodnocení vědecké a 

pedagogické činnosti a proto doporučuji Ing. Jaroslava Petráše, PhD. jmenovat za  

 

- docenta - 

 

v oboru elektroenergetika.  

 

 

 

V Ostravě dne 08.02.2018     prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.  


