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Posudek oponenta  

Předložená disertační práce pana Ing. Michala Polívky obsahuje 93 číslovaných stran. Je 

uspořádána v souladu se zavedenými zvyklostmi na FEKT VUT. Vlastnímu textu práce předchází 
obsah, seznam obrázků a tabulek. Navazuje seznam použitých pramenů obsahující 118 položek, 

seznam zkratek a seznam symbolů. 6 kapitol práce je číslováno přehledně podle potřeby až do třetí 

úrovně.  

Práce se zabývá jakostí služby QoS v konvergovaných sítích a zaměřuje se na jejich řízení 
prvky řízenými neuronovou sítí. Přechod na výrazně levnější a využitelnější sítě propojujících pakety 

musí zohledňovat nepřetržitě rostoucí požadavky na datové přenosy, které trvale trojnásobně 

převyšují samotný růst výpočetních kapacit. V podstatě se samy o sobě zdvojnásobují v časovém 

intervalu šesti až osmi měsíců. Pro zajištění jakosti služeb přenosu především video- a audio- dat 
neustále vzrůstá tlak na zkracování spínacích časů, což vede k vývoji nových síťových prvků. 

Neuronové sítě aplikované do síťových prvků se nabízejí jako velice perspektivní řešení.  

První obsáhlá kapitola v šesti podkapitolách přináší na 35 stranách přehled současného stavu. 

Jednotlivé podkapitoly shrnují požadavky na kvalitu sítě, implementaci QoS v konvenčních aktivních 
prvcích, fronty a jejich zpracování, řízení a architekturu aktivních prvků a blokové schéma přepínače. 

Závěrečná šestá podkapitola odkazuje na související publikace.  

Pět cílů disertační práce je formulováno následně v kapitole druhé, což představuje analýzu 

vybraných aktivních prvků, volbu vhodné neuronové sítě pro řízení přepínače, návrh nového 
přepínače, návrh účinně modelovatelného protokolu a modelování navrženého přepínače s následnou 

optimalizací.   

Třetí kapitola je věnována analýze problému. Ve třech podkapitolách se věnuje výkonnosti 

vybraných aktivních prvků, architektuře a aplikací neuronových sítí na řízení aktivního prvku.  

Jádro disertační práce je v kapitolách 4 a 5 věnované vlastnímu návrhu přepínače a 

komplexnímu simulačnímu modelu. V šesté kapitole je shrnuto ověření funkčnosti modelu z pohledu 

dosažených výsledků.   

Aktuálnost tématu disertace 

Předložená práce je věnována zcela aktuální problematice hledání a řešení dalších možností 

zvyšování výkonnosti síťových prvků odpovídajících potřebné architektuře současných sítí a to 

s dostatečnou rezervou ve vztahu k očekávaným neustále rostoucím potřebám. . 

Splnění cílů 

  Cíle práce uvedené v druhé kapitole pokládám za splněné v plném rozsahu.  

Zvolené metody zpracováni 

Autor využil jak možností svého pracoviště v rámci dostupné infrastruktury vybudované 
v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a některé podněty pro další směrování své 

disertační práce získal při zahraničním studijním pobytu v Université Paris-Est - ESIEE Paris, které při 

řešení práce dokázal zúročit. Významnou roli v této práci samozřejmě hraje osvojení řady teoretických 

principů a navazujících norem, především příslušných doporučení ITU-T. Autorem zvolené postupy a 
metody jsou účelné a původní.  



Výsledky disertace a nové poznatky 

Výsledky práce a nové poznatky jsou soustředěny kapitole 4. věnované návrhu přepínače a 5. 

popisující komplexní simulační model. Disertabilní výstup práce s vlastním přínosem autora je patrný 

z logického sledu jednotlivých podkapitol odpovídajících pěti cílům práce formulovaných ve druhé 

kapitole Další dopady práce disertanta jsou patrné z dalších 16 uvedených publikačních výstupů a 

vystoupení na konferencích, z nichž chci upozornit na spoluautorské vystoupení na konferenci 

uvedené pod [6] ve spolupráci s prof.Perrotonom jako výsledek výše zmíněného studijního pobytu ve 

Francii.  

Význam pro praxi nebo další rozvoj vědy 

 Výsledky disertace jsou nepochybně v současné technické praxi zcela využitelné a lze na ně 

jednoznačně navazovat, což autor v závěru uvádí.  

Zhodnocení a připomínky k DP  

Disertační práce má promyšlenou stavbu a její grafická úroveň je vysoká. Uvádí-li autor 118 položek 

literatury, zdaleka ne všechny jsou použity v odkazech. Na druhé straně lze považovat za velice 

užitečnou podkapitolu 1.6., kde autor upozorňuje na nejdůležitější publikace vztažené k jím řešené 

problematice i s jejich stručnými anotacemi. Autor zjevně provedl velice pečlivou korekturu, takže 

překlepy a jiné nepřesnosti prakticky neexistují. Práce je srozumitelná. Vyzdvihuji velice pěknou 

češtinu autora. Rovněž autor v seznamu zkratek uvedl jejich výklad nejen v anglickém originále, ale 

důsledně a přesně je uvádí i v češtině. Moje připomínky k předložené disertaci jsou vyjádřeny 

v otázkách k obhajobě.  

 Otázky k obhajobě disertace:  

1. Přibližte podrobněji rozdíl mezi SW a HW frontami a jejich užitím! 

2. Lze dosažení nulové ztrátovosti při modelování považovat za reálné i v běžném provozu? 

3. Je možno uvažovat i větší křížový spínač než 4*4? 

Závěr 

Podle mého názoru disertační práce pana Ing. Michala Polívky splňuje podmínky samostatné 

tvůrčí práce a obsahuje autorem disertační práce řadu publikovaných výsledků vědecké práce v 
souladu s §47, odst. 4 zákona č.111/98 Sb. a článkem 45 Studijního a zkušebního řádu pro studenty 

VUT v Brně. Disertační práce odpovídá obecně uznávaným požadavkům k udělení akademického 

titulu doktor a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Brně 13. října 2014.                                                                    Václav Křepelka 


