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Oponentní posudek disertační práce 

 
Oponent se v posudku vyjádří dle Studijního a zkušebního řádu VUT zejména:  
a) k aktuálnosti tématu disertační práce,  
b) zda disertační práce splnila stanovený cíl,  
c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda,  
d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru,  
e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,  
f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona,  
g) zda student prokázal nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru je posudek neplatný.  
Ke každému z níže uvedených bodů je nutno doplnit stručný komentář. 
 
 
Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce 
 

 
Téma disertační práce je velmi aktuální. 
 
Komentář: 
Dizertačná práca sa zaoberá veľmi aktuálnou témou - požiadaviek kladených na zdroje zo strany  
Komisie EU, ENTSO, či prevádzkovateľov PS a DS, ako aj problematikou modelovania a dynamických 
simulácií. V práci je najväčší priestor venovaný Metodike overenia súladu s požiadavkami RfG, ktorá je 
v elektroenergetike aktuálnou témou. 
 

 
 
Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce 
 

 
Cíl disertační práce byl splněn.  
 

 

Uchazeč: Ing. Marek Kopička 

Název disertační práce: DYNAMICKÉ MODELY VÝROBNÍCH MODULŮ 

Oponent: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. 

Pracoviště oponenta: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a 
informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave 
 



 

Komentář: 
Ciele dizertačnej práce sú autorom formulované v kapitole 8. Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie 
modelov zariadení ES v prostredí programu PSCAD a overenie ich funkčnosti a správania sa najmä 
v kontexte Metodiky overenia súladu s požiadavkami RfG. 
Môžem skonštatovať, že uvedené ciele sú splnené. Výsledkom dizertačnej práce sú vytvorené funkčné 
modely zdrojov (synchrónnych aj nesynchrónnych) v prostredí PSCAD a na základe výsledkov simulačných 
experimentov boli overené ich vlastnosti v súlade s požiadavkami definovanými RfG a ďalších predpisov.   
 

 
 
Ad c) Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda 
 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce jsou nadprůměrné. 

Komentář: 
Dizertačnú prácu je možné rozdeliť na 2 časti.  
V prvej časti je uvedený nadpriemerný teoretický základ, z ktorého autor vychádza v praktickej časti 
práce. Doktorand uvádza súhrn požiadaviek kladených na zdroje v ES, analýzu rozdielov medzi „klasickými“ 
zdrojmi, t.j. synchrónnymi generátormi a „novými“ zdrojmi, t.j. zdrojmi so striedačmi, venuje sa 
problematike riadenia zdrojov, ostrovnej prevádzke a problematike chránenia. Za prínosnú časť 
považujem koncepciu multiagentných systémov s využitím v elektrizačnej sústave.  
V druhej, praktickej časti autor uvádza podrobný opis vytvorených modelov v prostredí PSCAD 
(architektúra, parametre, vlastnosti, funkcie a pod.). Vytvorené modely zariadení a prvkov ES (siete, 
zdrojov, merania, ochrán, agenta) považujem za najdôležitejší prínos doktoranda. Samozrejme za veľmi 
dôležitú časť považujem aj realizáciu simulácií, ich podrobný opis a analýzu dosiahnutých výsledkov. 
Zvolený postup v práci považujem za správny a dosiahnuté výsledky v dizertačnej práci za významné. 

 

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru 
 

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je nadprůměrný.  

Komentář: 
Modelovanie a dynamické simulácie je možné v elektroenergetike považovať za nevyhnutnosť. Preto každý 
posun, vytvorenie niečoho nového v tejto oblasti je prínosom pre elektroenergetickú prax. Vytvorené 
modely zdrojov, ako aj ďalších prvkov ES môžu byť využité v širokom spektre výpočtov a simulácií, od 
výpočtu ustálených stavov, skratových pomerov až po dynamické simulácie ES. 

 
 
  



 

Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 
 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň je nadprůměrné. 

Komentář: 
Dizertačná práca je naozaj rozsiahla, má 327 strán. Čo je možné na jednej strane hodnotiť pozitívne 
z hľadiska jej komplexnosti, ale myslím si, že v niektorých častiach mohla byť stručnejšia. 
Niektoré časti, témy sa na prvý pohľad v práci opakujú, aj keď autor opisuje danú tému z iného uhla 
pohľadu. 
Oceňujem aktívne odkazy v texte v elektronickej verzii práce.  

 
 
Ad f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona 
 

Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách splňuje. 

 (*(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se 
prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k 
samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné 
výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.  

 
 
 
Ad g) Prokázání tvůrčí schopnosti studenta v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.  
 

 
Doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky standardně 
kladené na disertační práce v daném oboru.  
 
Komentář: 
Doktorand bezpochyby preukázal schopnosť tvorivo pracovať, dôkazom toho sú vytvorené modely, 
s podrobným opisom a realizácia simulácií a ich analýza. 
Doktorand uvádza celkovo 16 publikácii, z toho 9 výstupov publikovaných na medzinárodných a národných 
vedeckých konferenciách. Zo zoznamu výstupov doktoranda je zrejmá aj participácia na štúdiách pre prax. 
Jadro dizertačnej práce bolo publikované v 6 príspevkoch na konferenciách, čo považujem za dostatočné.  
 

 
  



 

Celkové hodnocení: 
Dizertačná práca z môjho pohľadu predstavuje ucelené dielo v oblasti modelovania zdrojov a požiadaviek 
kladených na zdroje zo strany Komisie EU, ENTSO, či prevádzkovateľov PS a DS. Dizertačná práca má 
rozsiahly teoretický základ, na ktorom doktorand vystaval praktickú časť. Za hlavné prínosy práce 
považujem vytvorené modely, ich podrobný opis a realizované simulácie súladu s požiadavkami RfG. 
Problematiku dizertačnej práce považujem za aktuálnu. Doktorand preukázal schopnosť tvorivo a vedecky 
pracovať, na základe predložených výstupov je možné Ing. Mareka Kopičku považovať za pracovníka 
s vedeckou erudíciou. 
Dizertačná práca spĺňa požiadavky kladené na takýto typ práce a doktorand splnil požiadavky na udelenie 
akademického titulu PhD. 
 
Otázky oponenta: 
1. Uveďte váš názor na zmeny v elektroenergetike – na prechod od „klasickej“ energetiky založenej najmä 

na veľkých generátoroch k energetike postavenej na rozptýlenej výrobe. 
2. V práci sa venujete požiadavkám kladených na zdroje v ES, aký je váš názor? Sú dané požiadavky 

dostatočné, resp. primerané z hľadiska prevádzky ES a z hľadiska prevádzkovateľov zdrojov? 
3. Nie celkom som porozumela kap. 11.3 v kontexte realizovaných simulácií. Aká bola časová a výpočtová 

náročnosť vykonaných simulačných experimentov? Aká by bola náročnosť v prípade komplexnejšieho 
modelu na úrovni PS, resp. modelu ES ČR do úrovne 110 kV? 

4. Vytvorili ste univerzálne modely zdrojov. Aké parametre na parametrizovanie vytvorených modelov sú 
nutné pre modelovanie reálnych zdrojov okrem tzv. „štítkových“? 

5. V kap. 11.1.9 sú uvedené výsledky simulácie schopnosti zabezpečiť umelú zotrvačnosť, 
v experimentoch ste menili parameter H od 2 s až 6 s. Akú hodnotu zotrvačnosti H majú reálne 
fotovoltické elektrárne pracujúce do NN a VN siete? 

6. Veľmi ma zaujal komplexný model siete. Ak by bol časový priestor, uvítala by som, ak by ste v rámci 
obhajoby urobili krátku prezentáciu simulácie na preukázanie dynamických vlastností siete. 

 
 
 
Disertační práci k obhajobě       ☒doporučuji  ☐nedoporučuji. 
 
 
 
 
Dne: 11.06.2021 
 

Podpis: ……………… …………….. 




