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Posudek oponenta 
Předložená disertační práce pana Ing. Bohumila Novotného obsahuje 89 číslovaných stran. Je 

uspořádána podle zavedených zvyklostí na FEKT VUT. Vlastnímu textu práce předchází obsah a 
seznamy · obrázků a tabulek, které do očíslování stránek zahrnuty nejsou. Na vlastní text práce 
navazuje seznam odkazů na literaturu čítající 63 položek, seznam symbolů, veličin a zkratek. Zde je 
vhodně uváděn souběžně český i anglický výklad zkratek. Následuje 1 O stran příloh s výsledky 
simulací, soupis vybraných publikací autora o pěti položkách. Číslování kapitol je tříúrovňové 
ve druhé kapitole, následující tři jsou číslovány pouze ve dvou úrovních. 

Práce je zaměřena na aktuální problematiku kontroly slučitelnosti telekomunikačních služeb 
s terestrickými vysílacími službami na hranici dotýkajících se přidělených kmitočtových spekter. 

~ Po stručném úvodu jsou v první kapitole nastíněny cíle disertační práce v pěti bodech. 

~ Druhá kapitola mapuje ve čtyřech podkapitolách současný stav problematiky. 

• V první podkapitole jsou uvedeny distribuované systémy podle architektury, topologie 
definované přístrojově (HW) i programově (SW) i distribuované architektury centralizované 
a decentralizované. 

• V druhé podkapitole jsou rozebrány stochastické distribuované systémy podle sdělování 
potažmo šíření informace. Zvláštní pozornost je věnována epidemicky šířícím se algoritmům, 
protokolu Push-Pull a Bemoulliho distribuce. 

• Třetí podkapitola popisuje senzorové sítě z hlediska jejich charakteristik a architektury. 
• Konečně čtvrtá podkapitola směřuje k jádru práce popisem interferencí v bezdrátových sítích. 

Jmenovitě se zaměřuje na ochranu DVB-T a koordinaci interferencí v sítích LTE. Je zde 
defmován parametr síly přijatého signálu. 

~ Ve třetí kapitole jsou srovnávány vypovídací schopnosti statistik vycházejících z modelů rychlosti 
konvergence ve slabě a silně propojené topologii. 

);> Čtvrtá kapitola disertace je orientována již cíleně na push-pull protokol a to z hlediska vlivu ztráty 
zprávy na zvolenou topologii. Jsou uvedeny výsledky simulací a v diskusi výsledků je práce dále 
směrována na silně propojené topologie. 

);> Pátá kapitola představuje disertabilní jádro práce. Je zde navržena zamýšlená metoda detekce 
poruchy v síti. Za klíčové lze považovat výběr vhodně konektované technologie a detekci 
rušivého elementu v síti. 

);> Závěr práce komentuje souhrnně a přehledně dosažené výsledky. 

Splnění cílů 

Cíle práce stanovené v první kapitole pokládám za splněné v zamýšleném rozsahu, jmenovitě 
návrh nové metody detekce poruchy v bezdrátové síti s pomocí distribuovaného stochastického 
algoritmu push-sum. 

Aktuálnost tématu disertace 
Předložená práce je věnována zcela aktuální problematice EMC způsobující na hranici 

kmitočtových pásem vyhrazených L TE a terestrického vysílání DVB-T. Poměrně časté změny v síti 
buněk pro mobilní komunikaci a hustotu základnových stanic vyvolávají kolizní situace v podobě 
interferencí ovlivňujících televizní vy.sílání. Okrajově je také narušován příjem družicového vysílání 
rozhlasových kanálů v odpovíd~ícím pásmu. 




