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Doktorand se v předložené disertační práci zaměřil na problematiku koordinace chodu spotřebičů a dalších 
elektrických zařízení instalovaných v rodinném domě. Tuto metodu odloženého spouštění spotřebičů deklaruje 
jako jednu z možností pro optimalizaci nákladů na straně spotřebitele. Účelem této koordinace je dosažení úspor 
nákladů za odběr elektrické energie při současném zachování komfortu využití těchto spotřebičů. 
Předložená disertační práce má velmi dobrou formální a grafickou úroveň. Struktura textu je, do jisté míry,  
logická s vhodným členěním do kapitol.  
Úvodní část předložené práce se zabývá historií a současností elektrických sítí. Dotýká se energetického 
průmyslu, trhu s elektrickou energií, diverzifikací zdrojů, elektrizační soustavou, problematikou a komerčními 
projekty smart-grid. Šířeji rozebírá problematiku metody odloženého startu („demand response“) z pohledu 
zákazníka, síťového operátora, současnými tarifními programy, implemntací, technologiemi a nedostatky této 
metody.  
V kapitolách 2-6 autor popisuje optimalizační úlohy a způsoby jejich řešení, uvádí rozdělení, popis a modelování 
spotřebičů a modelování termodynamických systémů pomocí zjednodušeného fyzikálního modelu budovy s 
identifikací pomocí stochastických metod. Jsou navrženy modely jednotlivých spotřebičů a jejich integrace do 
jednoho celku. Jsou specifikovány požadavky na řídicí člen chytrého domu, z nichž jsou odvozovány možnosti 
optimalizace.  
V kapitole 7 je deklarováno ověření řešení na definovaném modelu domu a jsou uvedeny jednotlivé realizované 
případové studie.  
Kapitola 8 se věnuje popisu simulačního nástroje a implementačním detailům. Je deklarováno, že simulační 
nástroj byl vytvořen pro „energy manager“ vyvinutý v rámci projektu FP7 ARTEMIS. 
Předložená disertační práce je vhodně doplněna přílohami s uvedením rejstříků použitých symbolů, detaily 
matematického modelu případové studie, s některými výsledky dalších okrajově souvisejících případových studií 
a s přiblížením funkčnosti heuristického algoritmu. Přílohy jsou zakončeny životopisem autora s přehledem 
publikací z oblasti optimálního řízení spotřebičů. 
Za významné výsledky předložené práce lze považovat to, že autor pro testování optimalizačních algoritmů 
navrhl pět univerzálních modelů popisujících běžné spotřebiče a lokální zdroje elektrické energie. 
Byla navržena metoda optimálního využití spotřebičů v rámci „chytrého domu“, která umožňuje dosažení 
komfortního využití spotřebičů v souladu s požadavky uživatele volbou příslušné strategie. Jejím těžištěm je 
formulace a následná optimalizace smíšeného kvadratického problému. Přičemž výsledkem řešení optimalizační 
úlohy je plán časového využití jednotlivých zařízení zohledňující cenu energie, pracovní cyklus zařízení, 
požadavky uživatele, systémová omezení a další vstupní informace. 
Metoda byla implementována do řídicího členu „energy manager“. Tato byla autorem následně rozšířena pro 
dodržování nastavené strategie i pro širší interval vstupních podmínek a je použitelná pro reálné řídicí členy. 
Autor disertační práce vycházel z početného a širokého spektra uvedených publikací a informačních pramenů. 
V přílohách práce uvádí vybrané publikace z let 2012-2015, jichž je hlavním spoluautorem (6) nebo 
spoluautorem (3). 
Taktéž uvádí svou účast v řešených projektech, z jejichž názvů však není na první pohled jednoznačně patrná 
těsná souvislost s řešenou problematikou předloženou v disertační práci. 
 
Autorem předloženou disertační práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě. 
 
Dotazy k obhajobě: 



1. Součástí předloženého textu disertační práce není analýza známých možností metod řešení a jejich vhodnost 

či nevhodnost využití (byla ale pravděpodobně diskutována v rámci "rigorozního řízení"). S odstupem času 
řešení a na základě nutnosti zavedení zjednodušujících modelů, může nyní autor připustit, že by bylo využití 
jiné metody vhodnější? Existuje taková metoda? 

2. V kapitole 7 je definován model konkrétního systému - domu. Z jakých informací a jakými měřeními je 
tento model podložen? 

3. Délka časového okna pro výpočet plánu byla stanovena s ohledem na využitelnost a výpočetní náročnost na 
15mjn. Jak byla tato vypočtena? Není chybou nerespektovat při stanovení délky trvání časového okna pro 

výpočet plánu prncovnl cykly jcdootlivých zařlzeol v dom.?~ yn-t t:jl J 
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