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Oponentský posudok 

habilitačnej práce Ing. Jána Kaňucha, Ph.D. na tému: 

Analýza vlastností jednofázového univerzálneho motora 

(Košice 2018) 

 

Zameranie práce 

Predložená habilitačná práca sa zaoberá problematikou vysokootáčkových univerzálnych motorov, ktoré 

pod vplyvom rozvoja výkonovej elektroniky nadobúdajú nové postavenia v najrôznejších zariadeniach. 

S ohľadom na oblasť otáčok, sú to v podstate vysokootáčkové pohonné motory malého výkonu (do 1kW). 

S ohľadom na dobré regulačné vlastnosti sú najčastejšie nasadzované v zariadeniach bielej techniky, ale aj 

v ručných elektrických nástrojoch, ako sú vŕtačky, skrutkovače a pod. Z tohto pohľadu je potrebné s týmto 

typom motorov naďalej pracovať a rozvíjať ich v teoretickej ako aj praktickej oblasti. 

Celkový prehľad práce 

Habilitačná práca je rozdelená do štyroch kapitol, z ktorých nosnou je druhá kapitola, kde sú uvedené 

vlastnosti univerzálneho motora pri rôznych spôsoboch napájania. V úvode je uvedený matematický 

model, na ktorý sú aplikované neharmonické priebehy napätí podľa použitého napájacieho meniča. 

Napájacie napätia sú vyjadrené formou Fourierových radov. Správnosť riešenia je potvrdená meraniami 

a osciloskopickými záznamami. Tretia kapitola je venovaná elektromagnetickej kompatibilite, čo je pre 

zariadenia domácej techniky neodmysliteľná súčasť zariadenia. Univerzálny motor s ohľadom na 

komutátor vysiela magnetické žiarenie, ktoré môže byť zdrojom rušenia počítačovej siete, či televízneho 

alebo rozhlasového príjmu. Sú navrhované konkrétne riešenia využiteľné v praxi. Posledná kapitola 

predstavuje zhrnutie poznatkov. 

Hodnotenie obsahu práce 

Predkladaná práca predstavuje súhrn poznatkov potrebných pre návrh zariadení s univerzálnym motorom. 

Práca je napísaná starostlivo s dôrazom na jasné a korektné vysvetlenie vlastností motora, ako aj s 

poukazom na úskalia jednotlivých spôsobov napájania. Autor čerpal z domácej, ako aj zahraničnej 

literatúry. Zoznam použitej literatúry je na habilitačnú prácu skromnejší. Je tam uvedených menej 

vlastných prác, ktorých má však autor dostatok. V práci som nenašiel zásadných chýb ani nedostatkov. 

Popisovaná problematika je uvedená v požadovanej hĺbke a k obsahu i spracovaniu práce nemám nijaké 

pripomienky. 

Profil habilitanta vyplývajúci z prehľadu publikovaných prác  

V predloženom hodnotení tvoriacej činnosti je uvedená bohatá publikačná činnosť Ing. Jána Kaňucha, PhD. 

Väčšinu publikovaných prác tvoria vystúpenia na domácich a medzinárodných konferenciách. Je však 

uvedených málo publikácií v indexovaných časopisoch a časopisoch vedených vo vedeckých medzinárodných 

databázach. Väčšina publikačných výstupov je kolektívnych, podiel na publikáciách nie je uvedený.  

Na druhej strane má habilitant značný počet ohlasov na jeho práce a to aj v medzinárodných indexovaných 

časopisoch. To napovedá, o dobrej úrovni jeho výstupov. 

 

Pedagogické aktivity 

Pán Ing. Ján Kaňuch, PhD. vedie viacero nosných odborných predmetov ako v bakalárskom, tak aj 

v inžinierskom štúdiu. Je spoluautorom viacerých učebných textov. Je dlhoročným členom štátnicových 

komisií. Podieľal sa na budovaní laboratórií, niektoré z inovačných prvkov sám navrhoval. Neustále sa 
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podieľa na výstavbe laboratória Elektrických strojov, inovácii meracích zariadení a meracích prípravkov 

používaných v pedagogike. 

Ako dlhoročný pedagogický pracovník je medzi študentmi veľmi obľúbený, pre jeho prístup. Každoročne 

je vedúcim aspoň jednej bakalárskej či diplomovej práce. Pracuje v predsedníctve pobočky Slovenskej 

elektrotechnickej spoločnosti  na FEI TU. 

Záver 

Na základe jeho doterajších aktivít a výstupov je možné konštatovať, že pán  Ing. Ján Kaňuch, PhD. má 

všetky predpoklady ďalšieho profesionálneho rastu a že i v budúcnosti bude uznávaným a platným 

pracovníkom Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ako aj 

odborníkom v oblasti elektrických strojov a silnoprúdových zariadení.  

 Konštatujem, že Ing.Ján Kaňuch, PhD. splňuje všetky požiadavky na menovanie docentom 

a odporúčam preto vedeckej rade FEI Technickej univerzity v Košiciach, aby habilitant bol pripustený 

k jej obhajobe a aby v prípade úspešnej verejnej rozpravy mu bola udelená hodnosť  

docent. 

 

 

V Košiciach, 18.05.2018 

 

 ................................................................... 

 Prof. Ing. Pavel Záskalický, CSc. 

 Technická univerzita v Košiciach 


