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 Dizertačná práca Ing. Michala Skořepu je orientovaná do oblasti nových trendov 

v oblasti mobility v dátových sieťach so zameraním na problematiku stratégií výmeny správ 

(handover) založenej na protokole Mobile IPv6 a zodpovedá odboru dizertácie 

Teleinformatika. 

 Práca napísaná v anglickom jazyku má rozsah 95 strán textu, 6 strán s obsahom 

a zoznamami obrázkov, tabuliek a 4 strany použitých skratiek. Prílohová časť práce má 

rozsah 14 strán. 5 strán predstavuje vybrané publikácie autora a ostatnú bibliografiu iných 

autorov. Rozsah práce je mierne prevyšuje rozsah primeraný k významu zvolenej témy. Po 

formálnej stránke (grafická úprava, text, obrázky) je dizertačná práca na veľmi dobrej úrovni, 

chýbajú referencie v prípade návrhu inovácie stratégie výmeny správ z kapitoly 4. 

 

 Autor dizertačnej práce v úvode kapitole uvádza dôvody vzniku a významu protokolu 

Mobile IP pre efektívnu výmenu správ v IP sieťach. 1. kapitola je vyhradená prehľadu 

súčasného stavu v oblasti protokolu Mobile IPv6 s uvedením príslušnej terminológie a popisu 

činností protokolu pomocou grafov poradia správ a diagramov architektúry. V kapitole 2. si 

autor stanovuje hlavné ciele dizertačnej práce, ktoré podľa môjho názoru zodpovedajú 

všeobecným požiadavkám. V 3. kapitole je z teoretického hľadiska predstavená problematika 

výkonnosti existujúcich stratégií výmeny správ v konvenčných pozemných širokopásmových 

sieťach, ako aj v leteckých navigačných linkách. Dôraz sa kladie na vplyv jednotlivých 

stratégií na celkovú výkonnosť z pohľadu oneskorenia a nákladov. Ťažisko dizertačnej práce 

predstavuje kapitola 4., ktorá je venovaná návrhu inovácie stratégie výmeny správ založenej 

na protokole FMIPv6, ktorá odzrkadľuje potreby a možnosti prostredia leteckej dátovej linky. 

Táto nová stratégia je nazvaná Aeronautical Fast Mobile IPv6 (AFMIPv6). Vyhodnoteniu 

a analýze výkonnosti novej stratégie výmeny správ a jej porovnaniu s výkonnosťami 

súčasných stratégií výmeny správ sa venuje 5. kapitola. V záverečnej 6. kapitole autor 

prezentuje súhrn získaných nových poznatkov a dosiahnutých výsledkov.  

 

 Aktuálnosť zvolenej témy 

 

 Problematika výmeny správ prostredníctvom protokolu Mobile IPv6 je vysoko 

aktuálna s ohľadom na rozvoj moderných leteckých dátových sietí so zameraním na zníženie 

času prerušenia služby počas výmeny správ pri nižších nákladoch. Navrhnutá inovácia 

AFMIPv6 sa môže javiť do budúcnosti ako zaujímavá alternatíva. Vzhľadom na skutočnosť, 

že autor túto inováciu nepredstavil v samostatnej publikácii, chýba prehľad aktuálnej situácie 

v oblasti stratégií výmeny správ pre letecké dátové linky za obdobie posledných 3 rokov, 

prípadne spôsob implementovania tejto inovácie do reálnych leteckých dátových sietí. 

 

 Prínos pre ďalší rozvoj vedy a techniky 

 

 Dizertačná práca prináša pôvodné poznatky a spĺňa podmienky vedeckej práce. Medzi 

hlavné prínosy patrí návrh novej stratégie výmeny správ AFMIPv6. Výsledky porovnania 

výkonnosti navrhnutej inovácie a existujúcich stratégií výmeny správ sú spracované na 

vysokej úrovni. Prezentované výsledky ukazujú, že stratégia AFMIPv6 môže priniesť 

významné zlepšenie aj v oblasti oneskorenia výmeny správ, aj v oblasti nákladov výmeny 



správ. Bohužiaľ musím konštatovať, že pre jej možné nasadenie do reálnej prevádzky bude 

mať vzniknuté časové oneskorenie pravdepodobne negatívny vplyv. 

 

 Publikačná činnosť 

 

 Autor dizertačnej práce uvádza celkom 47 citačných prameňov, z ktorých je potom 

doktorand pri 12 uvedený ako autor nebo spoluautor. Z prehľadu publikácií je zrejmé, že 

jadro dizertačnej práce bolo dostatočne publikované na domácich aj zahraničných 

medzinárodných konferenciách, internetových časopisoch a aj vo významnom zahraničnom 

vedeckom časopise. Pozitívne hodnotím fakt, že pri niektorých publikáciách je doktorand 

samostatným autorom. Chýbajú však publikácie doktoranda vyhradené vlastnému návrhu 

stratégie výmeny správ Aeronautical Fast Mobile IPv6. 

 

 Schopnosť samostatnej výskumnej činnosti 

 

 Z prehľadu odbornej činnosti nie je zrejmé, či sa autor dizertačnej práce podieľa, resp. 

podieľal na výskume aktívnou účasťou na projektoch základného alebo aplikovaného 

výskumu VEGA, prípadne iných. Možno však konštatovať, že potenciál pracovníka v oblasti 

vedy a výskumu by mal byť primerane využitý. 

 

 Splnenie cieľov dizertačnej práce 

 

 Podľa môjho názoru, autor splnil s prihliadnutím na náročnosť riešenej problematiky 

stanovené ciele dizertačnej práce, ktoré si určil v 2. kapitole. Ing. Skořepa preukázal, že 

ovláda metodiku vedeckej práce a vo svojej práci dospel k niektorým novým poznatkom. 

Konštatujem, že predložená dizertačná práca rieši aktuálnu problematiku a obsahuje aj nové 

poznatky, ktoré sú dizertabilné.  

 

 K predloženej práci mám tieto pripomienky, resp. otázky: 

 

1. Autor vo svojej práci používa pomocné indexy (tab. 3.1, 3.2, 3.3/str. 49, 50), ktoré 

aj s príslušnými vysvetlivkami umožňujú nejednoznačné pochopenie údajov 

v daných tabuľkách. 

2. Sú parametre analytického modelu LDACs1 v tab. 3.6/str. 60 získané z reálnej 

prevádzky leteckej dátovej linky? 

3. Akým spôsobom je možné pridať dodatočný uzol v prístupovej a/alebo 

transportnej sieťovej infraštruktúre v navrhnutej stratégii výmeny správ AFMIPv6 

pre letecké dátové linky? 

4. Do akej miery považuje autor za možné implementovať navrhnutú stratégiu do 

reálnej praxe leteckých dátových liniek? 

 

 Záver 

 

 Na základe hodnotenia vedeckých prínosov konštatujem, že predložená dizertačná 

práca s názvom „New Mobility Trends in Data Networks“ podľa môjho názoru spĺňa 

všeobecne uznávané požiadavky na udelenie akademického-vedeckého titulu doktor a preto ju 

odporúčam k obhajobe. Po jej úspešnom priebehu navrhujem udeliť Ing. Michalovi Skořepovi 

akademickú hodnosť  

 

 



 

 

Philosophiae doctor 

 

 

 v odbore Teleinformatika. 
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