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Posudzovaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou modelovania riadiacich kanálov siete LTE 
a jej koexistencie so sieťami WLAN. Práca je rozdelená do 2 hlavných kapitol, úvodu, záveru, cieľov 
práce a odporúčaní pre praktickú implementáciu siete LTE. Súčasťou práce je zoznam skratiek a 
symbolov. Použitá literatúra obsahuje 76 záznamov, čo pokladám za dostatočný počet. Rozsah práce 
(108 strán) považujem za primeraný. K práci boli priložené téze dizertačnej práce.  

Na jednotlivé otázky žiadosti o vypracovanie posudku odpovedám nasledovne: 
1. Tému pokladám za vysoko aktuálnu, siete LTE sa urýchlene nasadzujú po celom svete 

a vytvorenie kvalitných simulačných modelov je stále potrebné. Námet práce zodpovedá 
odboru dizertácie.  

2. Autor si stanovil tri ciele práce, z ktorých za vedecké pokladám len prvý a tretí cieľ. Druhý cieľ 
(Simulácia prenosu riadiacej informácie...) pokladám za prostriedok ako získať požadované 
závislosti. V cieľoch práce mi naopak chýba cieľ overenia koexistencie systému LTE so 
systémami pracujúcimi v pásme 2,4 GHz, pričom tomuto problému je venovaná celá kap. 4. 
Prácu pokladám za pôvodnú s nasledovným originálnym prínosom: 
- Vytvorenie simulátorov fyzických riadiacich kanálov systému LTE v oboch smeroch 

činnosti. 
- Vytvorenie simulátora koexistencie systému LTE a systému WLAN vo frekvenčnom 

pásme 2,4 GHz. 
- Za prínos pre prax pokladám prevádzkové odporúčania pre systém LTE. 

3. Jadro dizertačnej práce bolo publikované v 3 časopisoch (z toho jeden indexovaný na Web Of 
Knowledge) a na 4 konferenciách (3 zahraničné), čo pokladám na nadpriemernú publikačnú 
aktivitu. Všetky príspevky sú jednoznačne venované téme dizertačnej práce. 

4. Uchádzač jednoznačne preukázal, že sa jedná o vedecky erudovaného pracovníka, ktorý sa 
dokáže orientovať vo veľmi zložitej problematike siete LTE. 

Pri obhajobe odporúčam, aby sa dizertant vyjadril k týmto otázkam: 
 Objasnite pomerne veľký rozdiel (3,5 až 4 dB) v hodnotách CNIR pre kanál PCFICH 

v simulácii a pri meraní. Na druhej strane, ako vysvetlíte pomerne dobrú koreláciu týchto 
hodnôt pre ďalšie kanály (PDCCH a PHICH). 

 
Záver 
Posudzovaná dizertačná práca Ing. Miloše spĺňa podmienky stanovené pre úroveň dizertačných prác 
a zodpovedá všeobecne uznávaným požiadavkám na udelenie akademického titulu a preto  
 

Odporúčam 
 

po úspešnej obhajobe udeliť Ing. Milošovi vedecko-akademickú hodnosť Ph.D. 
 
 
V Žiline, 29.10.2014                                                       Prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD. 


