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Ing. Martin Žádník nastoupil do doktorského studia v září 2007. Začal se systematicky 
zabývat problematikou sledování síťových toků, kde spolupracoval zejména se školitelem 
specialistou Dr. Kořenkem a dalšími kolegy ze zahraničních institucí, na nichž v rámci 
doktorského studia pobýval (stáž na University of Cambridge, spolupráce a krátká stáž na 
Stanford University, spolupráce s École Polytechnique Fédérale de Lausanne, University of 
Pisa). Zaměřil se na metody správy rychlé vyrovnávací paměti (cache) toků – jejich analýzou, 
měřením a návrhem. Tato činnost mj. zahrnovala seznámení se s nejnovějšími technologiemi 
v oblasti počítačových sítí a práci s velkými objemy dat, které získal ze síťového provozu. 
Později začal využívat evoluční algoritmy pro návrh a optimalizaci správy paměti, kde 
spolupracoval se mnou. Ukázal, že evolučně vytvořené správy dosahují na dostupných 
datových sadách lepší výsledky dle zvoleného kritéria než stávající správy. Evoluční metoda 
pro návrh správy cache toků a nové správy cache toků nalezené touto metodou jsou bezesporu 
původními výsledky předložené disertační práce.  
 
Své výsledky Ing. Žádník průběžně publikoval a k disertaci přikládá 19 publikací (14 
příspěvků na konferencích, 3 technické reporty a 2 články v neimpaktovaném národním 
časopisu), z nichž nejvýznamnější jsou na konferencích ANCS (Architectures for Networking 
and Communications Systems), FPL (Field Programmable Logic and Applications), PAM 
(Passive and Active Measurement). Ohlasy na práci v oblasti zpracování síťových toků 
pocházejí z komunity uživatelů karet NetFPGA (Stanford University), Telecom Madrid, 
CESNET a v oblasti klasifikace síťového provozu především u organizací CESNET, Polska 
Telecom. 
 
Ing. Žádník pracoval na tématu s velkým zaujetím, nicméně s nižší intenzitou po 4. ročníku 
studia, kdy se věnoval (již jako doktorand v kombinované formě studia) i práci na dalších 
projektech FIT.  
 
Vzhledem k tomu, že předložená práce obsahuje původní vědecké výsledky a její vypracování 
podle mého názoru odpovídá požadavkům kladeným na doktorské disertace, doporučuji práci 
k obhajobě. 
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