
Stanovisko školitele k disertační práci doktoranda Ing. Matěje Grégra 
 

Po absolvování magisterského studia na FIT VUT v Brně, Matěj Grégr zahájil doktorské 

studium v prezenční formě na této fakultě v září roku 2009 a v roce 2013 přešel na studium 

kombinované. V průběhu svého doktorského studia se zabýval zejména účtováním v sítích nové 

generace, primárně IPv6. Hlavní výsledky jeho práce lze shrnout jako  

1) podrobná měření stavu nasazení IPv6 z pohledu jádra internetu, koncové sítě a 

poskytovatele obsahu a jejich zhodnocení;  

2) uvedení systému pro účtování uživatelů v síti, kde jsou použity přechodové 

mechanismy IPv6 (dual stack, tunelling) a překlad adres v síti providera (CGN - 

carrier grade nat). 

Jeho disertační práce přináší zejména detailní rozbor implementačních technik a přístupů jak 

z akademického nadhledu a v historických souvislostech, tak i z hlediska implementátora a 

provozovatele, resp. správce sítě. 

 Matěj Grégr byl zapojen do evropských grantů GÉANT, kde se v části Campus Best 

Practices zabýval reálným nasazením IPv6, jeho měřením a účtováním NATu. Byl řešitelem 

grantu CESNET Design of a system for testing security in IPv6 networks and processing 

incidents containing private addresses a také spoluřešitelem několika grantů Ministerstva vnitra 

a MŠMT. 

Jeho publikační aktivity lze rozčlenit na příspěvky 1) na významných mezinárodních 

konferencích, jako je IEEE International Conference on Network Protocols, IEEE International 

Symposium on Integrated Network Management, Springer Conference on Traffic Monitoring 

and Analysis, 2) na dokumenty GÉANT Best Practice a 3) na řadu publikací v českých 

elektronických časopisech root.cz a lupa.cz. 

 Ve výuce byl aktivně zapojen v síťových předmětech bakalářského i magisterského 

studia IPK, ISA, PDS, NSB, a to i přednáškami a zkoušením. Na fakultě učí primárně Cisco 

kurzy, jelikož je držitelem řady Cisco certifikátů. Díky speciální certifikaci od Cisco může učit i 

Cisco instruktory. 

Matěj již několik roků pracuje jako správce kolejní sítě a v poslední době i páteřní sítě 

VUT. Je členem české IPv6 workgroup působící na CESNETu a spolupracuje s CESNETem na 

dalších projektech a měřeních. Testoval IPv6 pro zařízení firmy Hewlet Packard, zejména 

bezpečnostní problémy, které měli ve svém firmware.  

Jako školitel hodnotím dosažené výsledky Matěje Grégra velmi kladně a doporučuji, aby 

jeho disertační práce byla předložena k obhajobě. 

 

 

V Brně dne 6. 9. 2016 

Prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. 

 


