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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Autor se ve své práci zabývá aktuální problematikou odpovídající oboru habilitace Elektroenergetika. Analyzuje možnosti využití moderních měřicích a
řídicích systémů WAMS v problematice řízení elektrizačních soustav.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitační práce je rozdělena do 5 kapitol. Obsahuje základy technologie WAMS, popisuje hardwarovou a softwarovou část WAMS systémů, definuje
měřené veličiny, algoritmus vyhodnocování, výpočtu a princip měření fázoru. Stěžejní část se zabývá možnostmi využití WAMS systémů v
elektrizační soustavě - komunikace a kybernetická bezpečnost, stabilita, lokalizace poruch, detekce ostrovního provozu, odhad stavu soustavy, kývání,
ampacita a tepelné zatížení vedení, obnova elektrizační soustavy po blackoutu a podpora přípravy provozu ES. V závěrečné části se autor zabývá
kombinací WAMS s jinými progresivními technologiemi a využitím WAMS v zahraničí.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Práce obsahuje části, které jsou přínosné pro provozovatele elektrizačních soustav. Nové online funkcionality dokáží výrazně přispět k operativnímu
řízení. Pomocí těchto systémů je možné zvýšit stabilitu, provozní bezpečnost a spolehlivost dodávky elektrické energie.
Autor by měl při obhajobě zdůraznit vlastní přínos.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Hlavní přínos, v porovnání s dnes využívanými SCADA řídicími systémy, je v časově synchronizovaném měření a z něho plynoucích nových online
funkcionalit. 
Ze seznamu vědecké činnosti uchazeče vyplývá, že se jedná o pracovníka s vědeckou erudicí. Počet publikací autora práce převyšuje požadovanou
úroveň - publikoval 22 článků v zahraničních časopisech, 56 příspěvků na konferencích, z toho je 31 příspěvků na zahraničních konferencích, podílel
se na tvorbě odborných knih a na dalších technických a výukových materiálech. Za přínos autora považuji rovněž práci na několika vědeckých
projektech.
Uznání vědeckou komunitou dokazuje 45 citací na WoS nebo SCOPUS.
Dostatečnou úroveň pedagogické činnosti je možno vidět na zapojení do výukového procesu a na množství vytvořených učebních textů a pomůcek.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Formální úprava je na velmi dobré úrovni.
V seznamu použité literatury by se mělo objevit více publikací autora.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1) Bude se využívat WAMS i v České republice?
2) Zdůrazněte vlastní přínos.

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Cíle habilitační práce sice nejsou explicitně stanoveny, ale dá se konstatovat, že téma je dopodrobna analyzováno v kapitole 3 a splňuje předpokládané
cíle.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Předložená habilitační práce a dosavadní činnost uchazeče odpovídá požadavkům řízení k udělení vědecko-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.

Dátum: 09.05.2022 ...................................................
podpis autora posudku


