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Úvod : 

Oponentský posudok na habilitačnú prácu bol vypracovaný na základe menovacieho dekrétu 

dekana a predsedu VR  Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach 

prof. Ing. Liberiousa Vokorokosa, PhD., zo dňa 8. novembra 2017. 

 

Charakteristika práce:  

Habilitačná práca „ Analýza čiastkových výbojov v elektroenergetických zariadeniach“, je v súlade 

s § 1, ods. 3, písmeno b, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška 

MS SR č. 6/2005 Z.z o postupe získavania vedecko – pedagogických titulov alebo umelecko - 

pedagogických titulov docent a profesor, predkladaná ako „ monotematická práca, ktorá prináša 

nové vedecké poznatky “. 

Témou predloženej habilitačnej práce je detekcia a analýza signálov čiastkových výbojov za účelom 

ich rozpoznania s využitím v diagnostike elektroenergetických zariadení. Tému považujem za 

aktuálnu, nakoľko úspory v prevádzke elektroenergetických zariadení vedú cez cielenú diagnostiku. 

Jej úroveň je odvodená jednak od meracej techniky, ale hlavne od interpretácie nameraných 

výsledkov. Súčasná úroveň meracej techniky je na slušnej úrovni. Nedostatkom však je, že 

spravidla monitoruje celkový prejav sledovaného parametra ale nedáva odpoveď na jeho možné 

komponenty. Pre cielenú údržbu sú však potrebné výpovede schopné veličiny na základe ktorých 

môže diagnostika odporúčať opatrenia. Sľubnou metódou v tomto smere, je práve sledovanie 

výbojovej činnosti v diagnostikovaných zariadeniach a to priamo počas ich prevádzky. Voľba témy 

predloženej habilitačnej práce nie je náhodná a či účelová, pretože predkladateľ práce sa 

problematikou zaoberá dlhodobo o čom svedčí i jeho publikačná činnosť. 

Habilitačnú prácu, ktorá obsahuje výsledky veľkého počtu experimentov sledovania výbojovej 

činnosti na zvolených objektoch získaných aplikáciou rôznych meracích metód a ich analýzu, 

možno rozdeliť na tri podstatné časti. 

 

1. Súčasný  stav problematiky. Definícia a krátky teoretický rozbor možnosti sledovania výbojovej 

činnosti s popisom voľby testovaných vzoriek pre aplikáciu galvanickej, induktívnej i akustickej 

metódy. Pričom vzorky sú volené pre možnosť sledovania  výbojovej činnosti v plynnom, 

v tekutom i v pevnom prostredí. Táto časť pôsobí pre svoju rozmanitosť a pomerne úsporný 

slovný komentár, mierne chaotickým dojmom, ale plní svoj účel. 

2. Experimentálna časť. Výsledky meraní sú prezentované graficky,  v časovom, fázovom a 

amplitúdom rozložení s pomerne skromným komentárom.  Kapitolu možno hodnotiť, ako 

nevyužitie príležitosti, ktorú prezentovaná veľká množina experimentov poskytuje. Faktom však 

zostáva, že sledovanie a príčinná súvislosť a či porovnávanie toho istého javu rôznymi 

metódami nemusí byť vždy jednoduché. To je i záver tejto časti práce. 

3. Tretia časť práce je venovaná možnostiam vyhodnotenia nameraných výsledkov pomocou 

sledovania akustickej emisie. Formou zvolených druhov transformácií sa pokúša poukázať na 

príčinnú súvislosť akustickej emisie s definovanou veličinou výbojovej činnosti. Tabuľkovou 

formou poukazuje na vhodnosť navrhnutého postupu vyhodnotenia. Veľký objem výpočtovej 

a modelovej práce je opäť skromne komentovaný.   

 

Predložená habilitačná práca, ako už bolo konštatované, je obsahovo rozsiahla, a habilitant tu v 

prijateľnej i keď úspornej forme prezentuje súhrn množstva relevantných matematicko – 

fyzikálnych úvah, odvodení, experimentálnych výsledkov i poznatkov. Je tu prezentovaný možný 

spôsob online sledovania  elektroenergetického zariadenia počas jeho prevádzky akustickou 



metódou. Treba však konštatovať, že pre získanie praktických preukázateľných a výpovede 

schopných výsledkov bude potrebné vykonať ešte množstvo práce. Výsledky prezentované 

v habilitačnej práci chápem, ako ukážku zmysluplnej, možnej a možno i schodnej činnosti.  

 

Záver: 

Celý postup riešenia i jeho písomné spracovanie považujem za správne z výhradami, ktoré boli už 

uvedené. V práci sa vyskytujú drobné chyby v písomnom spracovaní, ktoré však neovplyvňujú 

celkový dojem a spôsob vypracovania tejto práce. Konštatujem, že predkladateľ práce preukázal 

schopnosti vykonávať vedecko – výskumnú činnosť na vysokej úrovni a k jej vyhodnoteniu 

pristupuje s odpovedajúcou invenciou. 

 

Opierajúc sa o ďalší predložený materiál: 

1) Profesijný životopis 

2) Prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

3) Prehľad vedecko – výskumnej činnosti. 

4) Prehľad publikačnej činnosti a citácií. 

5) Kritérií pre konania a plnenie kritérií. 

Môžem konštatovať, že habilitant vo všetkých sledovaných položkách spĺňa stanovene limity, a to 

nielen kvantitatívne, ale aj po kvalitatívnej stránke.  

 

Pripomienky, respektíve otázky do rozpravy: 

1. Z akých veličín sa zvykne vychádzať pri rozpoznávaní výbojovej činnosti. 

2. Ako možno poukázať na príčinnú súvislosť druhu výboja na uvedených priebehoch. 

3. Aké sú možnosti eliminácie hluku z prevádzky, aby bol výsledok akustickej detekcie 

relevantný iba pre sledovanú výbojovú činnosť.  

4. Je možná lokalizácia výbojovej činnosti v zariadení, ktoré je online sledované? 

 

Záverečné hodnotenie: 

Predložený hodnotiaci materiál a v ňom obsiahnuté skutočnosti o výsledkoch doterajšieho 

vedecko-pedagogického pôsobenia preukazujú, že uchádzač Ing. Jaroslav Petráš, PhD. 

spĺňa kritéria predpísané §76 Zákona MŠ SR o vysokých školách a preto odporúčam, aby  Ing. 

Jaroslavovi Petrášovi, PhD. bol udelený vedecko-pedagogicky titul  

 

docent 

 

v študijnom odbore 5.2.30 Elektroenergetika. 

 

                                                                                   

 

 

                                                                             

V Bratislave 15. januára 2018.                                            doc. Ing. Pavol Šandrik. PhD. 

 


