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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Predložená habilitačná práca sa venuje problematike technológiám WAMS. Systémy WAMS dokážu výrazne uľahčiť dispečerom a operátorom sústav
rozhodovanie v reálnom čase. Tak isto umožňujú vyvíjať nové aplikácie, ktoré v budúcnosti môžu byť kľúčové v riadení elektrizačnej sústavy. Vývoj
aplikácií spojených s týmto systémom má za cieľ neustále zlepšovanie kvality a spoľahlivosti dodávky elektrickej energie. V čase nedostatku elektrickej
energie je bezporuchové riadenie elektrizačnej sústavy mimoriadne dôležité. Môžem konštatovať, že predložená téma habilitačnej práce je aktuálna a
žiadaná.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

V úvodnej časti sa práca venuje popisom a teoretickým základom technológie WAMS systémov. Sú tu definované základné merané veličiny a princíp
merania fázora ako aj algoritmus jeho výpočtu a vyhodnocovania. Práca ďalej popisuje základné časti týchto systémov, ich softvérového vybavenia a
popisuje základné funkcionality týchto softvérov.
Jadro práce s predstavuje kapitola, ktorá popisuje možnosti využitia systémov WAMS v elektrizačnej sústave. V tejto časti sú popísané rozsiahle
možnosti využitia týchto systémov pre riadenie elektrizačnej sústavy. Ich možnosti sú doplnené konkrétnymi príkladmi z praxe. Sú tu porovnávané
záznamy zo systému SCADA zo záznamami zo systémov WAMS. Pomerne široko sú rozoberané otázky oscilácie amplitúd priebehov pri nastavovaní
možných alarmov, ktoré majú upozorniť dispečerov na nebezpečné stavy. Kapitola poukazuje na mimoriadne široké možnosti využitia týchto systémov.
Záver práce tvoria kapitoly, ktoré predstavujú možnosti kombinácie systémov WAMS inými progresívnymi technológiami. Ide hlavne o technológie
FACTS ktoré v kombinácii technológiami WAMS môžu poskytnúť benefity, ktoré teraz nedokážeme odhadnúť. V závere je uvedené nasadenie týchto
technológií v jednotlivých krajinách sveta.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Práca z pedagogického hľadiska predstavuje veľmi užitočný sumár poznatkov, ktoré môžu využiť študenti a pracovníci elektroenergetiky pri štúdiu
prevádzky a riadenia elektrizačnej sústavy. V oblasti výskumnej dáva práca podnety na možné využitie týchto zariadení v elektroenergetike

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Predložená práca sa zaoberá mimoriadne aktuálnou témou. Podľa môjho názoru je však vypracovaná veľmi popisne. Táto aktuálna téma by si zaslúžila
overenie konštatovaní, ktoré sú v práci uvedené experimentálnymi meraniami. Vôbec experimenty (aj laboratórne) mi v práci veľmi chýbajú. Podstatne
by to zvýšilo úroveň práce. Toto je moja najzávažnejšia pripomienka k danej práci. Okrem toho sa v práci vyskytujú gramatické chyby, ktoré sa pri
pozornom prečítaní práce dali odstrániť.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

- mal ste možnosť reálne pracovať so zariadeniami PMU?
- aký je súčasný stav využívania meraní pomocou PMU v PS SR?
- v akých časových horizontoch vidíte nasadenie kombinácií PMU a FACTS do reálnej prevádzky?

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Z priloženého zoznamu publikácií, ktorý je súčasťou plnenia „Kritérií na získanie titulu docent na FEI TUKE“ , môžem konštatovať, že Ing. Čonka,
PhD. prekračuje požiadavky na publikačnú činnosť. V zozname uvádza 32 titulov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a 56
publikácií na domácich a zahraničných konferenciách. Podobne zoznam riešených vedeckých projektov ukazuje na významné aktivity habilitanta vo
výskumnej oblasti. Aktuálny Hirshov index na WoS je 8 a na Scopus 10.
Po preštudovaní habilitačnej práce a doplňujúcich materiálov môžem v záverečnom hodnotení konštatovať:
- námet habilitačnej práce je aktuálny
- prehľad publikačnej činnosti Ing. Čonku, PhD. je rozsiahly, problematika habilitačnej práce bola dostatočne publikovaná v domácich a zahraničných
časopisoch a na konferenciách
- prehľad riešených vedeckých projektov je tak isto rozsiahly a svedčí o schopnostiach habilitanta riešiť náročné vedecké problémy.
Predložená práca, zoznam výskumných a pedagogických aktivít dokazujú, že Ing. Zsolt Čonka, PhD., je komplexný vedecko-pedagogický pracovník s



kvalitnou publikačnou činnosťou a vedeckými výstupmi. Téma predloženej habilitačnej práce spadá do odboru Elektroenergetika. Samotná práca je
napísaná jasne a zrozumiteľne, na dobrej didaktickej úrovni. Habilitačná práca a celá doterajšia činnosť uchádzača zodpovedá požiadavkám na
habilitačné konanie pre udelenie vedecko- pedagogického titulu docent.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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