
Doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc.                                                                 

ČVUT- Fakulta elektrotechnická 

katedra telekomunikační techniky 

Technická 2 

166 27  PRAHA 6 

 

 

                                          Oponentský posudek 

 
                                 doktorské disertační práce pana Ing.  Michala Polívky 

 

                         Kvalita služby v konvergovaných systémech 
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Posuzovaná disertační práce pana Ing. Michala Polívky má   rozsah  120 stran textu včetně 

pěti příloh, seznamu obrázků, zkratek, symbolů, seznamu použité literatury, vlastních prací a 

stručného CV. Je  rozčleněna do 6 kapitol. Svým zaměřením práce patří do oboru 

Telekomunikační technika a ze systémového pohledu se zabývá vysoce aktuální 

problematikou, spadající do oblasti  moderních konvergovaných telekomunikačních sítí, 

založených na principu paketově orientovaných síťových technologií. Lze říci, že věcně se 

práce  zabývá výzkumem implementace kvality služby (QoS) do nového síťového prvku – 

přepínače vybaveného řízením, které je založeno na neuronové síti. 

 

Po stručném úvodu a velmi podrobném přehledu současného stavu studované problematiky 

včetně aktuálního stavu poznání v oboru přepínaných sítí a konstrukce síťových prvků 

(kapitola 1) jsou v kapitole 2. v pěti bodech srozumitelně stanoveny cíle disertace, jejichž 

společným jmenovatelem je návrh nového aktivního síťového prvku ( přepínače ) 

řízeného neuronovou sítí. Následné – 3., 4., a  5.  kapitola - tvoří jádro disertace. V  3. 

kapitole je předložena  důkladná analýza problémů aktivních prvků v souvislosti s tématem 

disertace ( analýza a měření vlastností a  výkonnosti 3 typů přepínačů a platformy VNUML), 

pro řízení navrhovaného přepínače uvedeno zdůvodnění volby typu neuronové sítě 

„feedforward backpropagation“ a pro roli spojovacího pole zdůvodněna volba modifikované 

struktury křížového spinače. Je třeba zdůraznit, že předložené závěry výzkumu sahají do roku 

2008, kdy byly provedeny první dílčí testy a rozhodnuto o vývoji modelu aktivního prvku, 

řízeného neuronovou sítí. Kapitola 4 je věnována především popisu jednotlivých etap 

výzkumu modelů přepínače, postaveného nad platformou VNUML ( Virtual Network User 

Mode Linux ). Podrobnou analýzou dospěl předkladatel k závěru, že modely,  vytvořené 

v uvedeném simulačním prostředí, lze využít spíše pro výukové potřeby. Bylo by vhodné, aby 

disertant tento poznatek při obhajobě podrobněji vysvětlil.  Součástí této kapitoly je informace 

o testování možností využití neuronové sítě k identifikací toků a predikci jejich vývoje. Pro 

účely modelování problematiky v souvislosti s QoS byl navržen specifický protokol. V 5. 

kapitole je navržen komplexní simulační model přepínače obsahující  čtyři vstupní i výstupní 

porty, pracující v režimu s odděleným vysílacím i přijímacím kanálem. Dlužno dodat, že 

model byl vytvořen v prostředí MATLAB, rovněž tak řídicí neuronová síť.  Obsahem 

poslední 6. kapitoly předložené práce by podle jejího názvu mělo být ověření funkčnosti 

modelu a dosažených výsledků. Ve skutečnosti však jsou popsány základy ovládání modelu a  



                                                                 -  2  - 

 

uvedeny postupy „ jak je spustit a otestovat“. Vlastní zhodnocení je obsahem samostatného 

závěru. 

 

Moje stanoviska k práci : 

 

Aktuálnost zvoleného tématu 

Název i obsah práce jsou problematikou patřící do oblasti konvergovaných technologií a 

procesů konvergence. Proto lze právem považovat  téma disertace za  aktuální. 

 

Zvolené metody zpracování 

Zvoleným metodám jsou věnovány již zmíněné kapitoly č. 3, 4, 5 a „Závěr“ zhodnocující 

dosažené výsledky. Disertant jejich zpracováním prokázal, že ovládá vědecké metody práce. 

 

Splnění cílů disertační práce 

Cíle práce jsou uvedeny na str.49 pomocí pěti zcela věcně a srozumitelně formulovaných 

bodů. Po seznámení se s prací konstatuji jejich disertabilnost a splnění v celém rozsahu. 

Konkrétně:  

ad1)  byly zevrubně zanalyzovány vlastnosti přepinačů Cisco, HP, Mironet a simulačního 

prostředí VNUML 

ad2)   na základě výsledků komparačních testů byl zvolen pro řízení přepínače vhodný typ 

neuronové sítě 

ad3)  v rámci návrhu nového spínacího prvku byl zvolen čtyřportový přepinač a na místě 

spojovacího pole zvolena alternativa křížového spinače. 

ad4)    byl navržen specifický protokol pro možnosti modelování v souvislosti s QoS 

ad5)  navržené koncepce řešení byly ověřeny, postupnými úpravami se podařilo model 

optimalizovat.      

 

Celkové zhodnocení práce 

 

Disertační práce má sice jako celek potřebnou odbornou  i grafickou úroveň a je stylisticky 

srozumitelná, sepsána je však spíše jako výzkumná zpráva. Výhrady mám  k rozsahu 

jednotlivých kapitol a považuji práci z tohoto pohledu za poněkud nevyváženou.    Prosím o 

reakci při obhajobě.  

Přes uvedené připomínky konstatuji, že předložená práce obsahuje původní přínosné části, 

především návrh nového aktivního prvku - přepinače řízeného neuronovou sítí. Konstatuji, že 

jádro disertace bylo potřebně  opublikováno - viz soupis publikací předkladatele. Jak jsem již 

uvedl, výsledky, kterých při řešení dané problematiky dosáhl, svědčí o jeho vědecké erudici. 

 

 

K práci mám následující dotazy: 

 

1. Jak jste se podílel na projektu GAČR 102/07/1503, o kterém se zmiňujete v úvodu ? 

2. Skutečně jste čerpal ze všech 118 uvedených titulů v Seznamu použitých zdrojů ? 

3. Proč jsou vytvořené modely v simulačním prostředí VNUML využitelné především ve 

výuce ? 

4.  Proč pro komparační testy neuronové sítě byly použity právě elementární logické 

funkce disjunkce a antivalence ? 

 




