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Všeobecné poznatky 

Pracovník Katedry elektrotechniky a mechatroniky, FEI TU v Košiciach, pán Ing. Ján 

Kaňuch, PhD. predložil v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 

6/2005 Zbierky zákonov o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov habilitačnú prácu 

v študijnom odbore 5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika. 

Habilitant sa vo svojej práci zaoberal teoretickou, simulačnou a experimentálnou analýzou 

vlastností jednofázového univerzálneho motora pri rôznych elektronických regulačných 

meničov, ako aj ich vplyvom na EMC. 

Habilitačná práca sa skladá zo štyroch základných častí. 

V úvodnej časti práce sú opísané základné charakteristiky univerzálneho motora, jeho 

konštrukcia, matematický opis a spôsoby napájania a regulácie rýchlosti. 

Hlavnou a významnou časťou práce je druhá kapitola, v ktorej habilitant podrobne 

spracoval simulačnú a experimentálnu analýzu na 800 W-ovom motore pre pohon automatickej 

práčky pri rôznych spôsoboch napájania a teda aj regulácie otáčok. Ako spôsob napájania bol 

použitý triakový striedavý menič, poloriadený mostíkový usmerňovač a impulzný menič s IGBT 

tranzistorom. Ďalej tu boli vytvorené dynamické modely motora a pre overenie správnosti 

návrhu sú výsledky simulácie v programe MATLAB-Simulink overené aj experimentálnym 

meraním. Na záver tejto kapitoly bolo riešené porovnanie vlastností motora pri napájaní triakom 

a impulzným meničom s IGBT tranzistorom. Vo všetkých prípadoch medzi simulovanými 

a meranými hodnotami bola dokázaná zhoda s minimálnymi odchýlkami. 

Ďalšou významnou časťou práce je tretia kapitola, kde sa habilitant zaoberal problematikou 

merania EMC univerzálneho motora pri troch rôznych napájaniach. Výsledky meraní ukázali, že 

elektromagnetické pole v tesnej blízkosti motora závisí od jeho otáčok a zaťaženia pri všetkých 

troch spôsobov napájania. 

V rámci štvrtej kapitoly sú prehľadne spracované a porovnané celkové výsledky 

jednotlivých kapitol z hľadiska analýzy napájania univerzálneho motora. 

 



Aktuálnosť témy a metodika spracovania práce 

Práca vznikla ako výsledok niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti 

habilitanta na Katedre elektrotechniky a mechatroniky. Téma a obsah habilitačnej práce, ako aj 

publikačné výstupy habilitanta svojím obsahom zodpovedajú zaradeniu do problematiky 

vedného odboru 5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika. 

Práca zodpovedá súčasnému stavu poznatkov v danom vednom odbore a je aktuálna, hlavne 

čo sa týka navrhovanej metodiky analýzy vlastností univerzálneho motora pre tri rôzne 

najpoužívanejšie typy napájania. Uvedená analýza je spracovaná podrobne a prehľadne a opiera 

sa o najnovšie európske a domáce normy. 

Z hľadiska didaktického a metodického je habilitačná práca spracovaná tak, že sa môže 

použiť aj ako učebný materiál pre študentov. Habilitant tak preukázal svoje didaktické 

schopnosti v danej problematike, pravdepodobne posilnené aj jeho skúsenosťami pri riešení 

niekoľkých grantových vzdelávacích projektov KEGA. Členenie jednotlivých podkapitol je 

volené prístupne a na seba vzájomne dobre nadväzujú.  

Do určitej miery však rušivo pôsobí skutočnosť, že habilitant na viacerých miestach 

pozabudol uvádzať číselné odkazy použitej literatúry. To však neznižuje kvalitu predloženej 

habilitačnej práce. 

 

Vedecko-pedagogické výsledky habilitanta 

Habilitant počas svojej vedecko-pedagogickej činnosti na Katedre elektrotechniky 

a mechatroniky publikoval v dvoch monografiách, 3 vedeckých článkoch v zahraničných 

karentovaných časopisoch, 40 vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch a 40 

vedeckých článkoch na konferenciách. 

Za dôležité považujem uznanie vedecko-výskumnou komunitou vo forme súčasných 19 

ohlasov v databáze WoS. Hirschov index habilitanta je 3. 

Vo všetkých uvedených publikačných výstupov habilitant prezentoval výsledky svojej 

vedecko-výskumnej činnosti na požadovanej úrovni. Svoju vedeckú erudovanosť dokázal ako 

riešiteľ 20 projektov, z toho v 5 projektov APVV, 5 projektov VEGA a 1 zahraničnom projekte. 

Aktívne sa zúčastnil 34 zahraničných a domácich konferencií. Za svoju doktorandskú prácu 

mu bola udelená 1. cena Werner von Siemens Excellence Award. 

V rámci pedagogickej činnosti bol spoluriešiteľom 3 medzinárodných vzdelávacích 

projektov, 4 projektov KEGA a 1 projektu zo štrukturálnych fondov EU. Viedol až 51 

diplomových a 23 bakalárskych prác. Je spoluautorom až šiestich učebných textov v oblasti 

elektrických strojov a elektrických zariadení automobilov. Viedol cvičenia z 13 predmetov 

a prednášky z 5 predmetov. 

Kritériá predpísané Vedeckou radou FEI TU v Košiciach habilitant spĺňa, v niektorých 

ukazovateľoch vysoko prekračuje. 



Pripomienky a návrhy ku habilitačnej práci 

V habilitačnej práci mám len niektoré formálne pripomienky a návrhy: 

 Na viacerých miestach práce chýbajú číselné odkazy použitej literatúry. 

 Názov 2.kapitoly je identický s celým názvom práce. 

 V zozname symbolov a na niektorých miestach práce nie sú parametre vždy 

označované kurzívou. 

 Výkon s označením P by som odporúčal nazývať vždy celým názvom, ako „činný 

výkon“. 

 Niektoré obrázky nemajú symbolický popis parametrov alebo prvkov, ako napr. na 

obr.8. chýba označenie L a C. 

 Na str.27 hore je preklep: namiesto „budiaceho“ vinutia indexom 2 má byť 

„rotorového“ vinutia indexom 2. 

 Na obr. 19 a 20 chýba popis jednotlivých čísiel. 

 Pre obr. 35, 37 a 39 chýba jasnejší opis merania a označenie jednotlivých priebehov 

s vypočítanou hodnotou prúdu, tak ako je to správne vysvetlené až v ďalšej 

kap.2.3.3. pre podobné obrázky. 

 

Otázky ku habilitačnej práci 

1. Mohli by ste navzájom porovnať vplyv jednotlivých napájaní na univerzálny motor 

z hľadiska jeho starnutia a životnosti? 

2. Aké je Vaše ďalšie vedecko-výskumné smerovanie v danej oblasti? 

 

Záverečné hodnotenie 

Aj napriek formálnym pripomienkam celkový obsah habilitačnej práce hodnotím veľmi 

pozitívne, nakoľko z hľadiska komplexnosti - habilitant danú problematiku v práci zvládol 

výborne.  

Pán Ing. Ján Kaňuch, PhD. svojou predloženou prácou, publikáciami, ohlasmi a vedecko-

pedagogickými aktivitami poukázal, že je vyprofilovaným pedagogicko-výskumným 

pracovníkom v danej sledovanej oblasti. Na základe tohto posúdenia habilitanta 

odporúčam po úspešnej obhajobe udeliť 

Ing. Jánovi Kaňuchovi, PhD. 

vedecko-pedagogický titul docent  

v študijnom odbore 5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika. 

 

 

V Žiline, 18.5.2018      doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD. 

   oponent 


