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Téma práce a jeho aktuálnost 

Hlavním tématem práce je hodnocení vnímaní kvality služby v mobilních sítích. Toto téma je v 
současné době velmi aktuální jelikož výrazně ovlivňuje spokojenost uživatelů a tudíž má dopad 
na příjmy operátorů. V oblasti mobilních sítí je problematika QoE velmi málo řešena a chybí i její 
hlubší standardizace pro oblast současných a budoucích mobilních sítí. Proto toto téma považuji 
jednoznačné za aktuální a odpovídající oboru disertace. Na druhou stranu, téma a obsah práce 
nejsou v souladu s názvem práce. V práci se nikde neobjevuje ani zmínka o sítích MANET nebo o 

směrování jak by se dalo očekávat podle názvu práce. 

 

Cíle práce a jejich naplnění 

V práci nejsou cíle definovány jasně a jednoznačně. V abstraktu je definován cíl nalezení 
vyváženosti mezi investicemi do infrastruktury operátorů a spokojenosti zákazníků, v úvodu je 

poté jako cíl definováno vyhodnocení subjektivního vnímání kvality koncových uživatelů na 
různé typy služeb. Ze zbytku práce se pak jeví jako hlavní cíl návrh predikčního modelu pro 
vnímaní kvality a akceptibility služby. Naplnění cílů práce proto není možné jednoznačně 
posoudit.  

 

Formální stránka disertační práce - Organizace, struktura a zpracování disertační práce 

Práce je o rozsahu 130 stran z čehož jádro práce tvoří 92 stran (bez příloh, seznamů, referencí, 
atd.). Práce je členěna do sedmi kapitol (šest kapitol plus úvod). V první kapitole jsou rozsáhle 
popsány různé metody hodnocení kvality služby v mobilních sítích druhé a třetí generace. V 

další kapitole je detailně rozebrána metodika pro subjektivní testování vnímání kvality a způsob 
realizace jednotlivých testů. Ve třetí kapitole je popsána platforma vyvinutá pro testování a 
hodnocení. Výsledky realizovaných testů jakou diskutovány a zhodnoceny v kapitole 4. Pátá 

kapitola je pak zaměřena na návrh a hodnocení predikčního modelu vnímání kvality a 
akceptibility služeb v mobilních sítích.  

Práce je zpracována velmi pečlivě a pozorně s minimem překlepů nebo gramatických chyb. Po 
grafické stránce je práce taktéž zpracována kvalitně. Avšak, některé teoretické části jsou 
zbytečně rozsáhlé anebo se částečně opakují (např. kapitoly 2 a 3 – popis procesu testovaní na 

str. 50 je opakováním toho co bylo řečeno na str. 38-41). 

V práci chybí přehledný souhrn vlastního přínosu a shrnutí současného stavu v dané oblasti. Oba 

tyto body jsou rozprostřeny mezi jednotlivé kapitoly, kde je velmi obtížné je identifikovat. Dále 
není uvedeno rozšíření a možné využití práce v budoucnosti („future works“). 

Obecně je v práci věnováno zbytečně mnoho prostoru teoretickému popisu a popisu 
implementační části. To je na úkor velmi stručného popisu, diskuze a ověření vědeckých 



poznatků (viz komentáře v další části posudku). Implementace a realizace testů, včetně vývoje 
testovací platformy, je velmi časově náročná a komplexní činnost. Avšak, z popisu v disertační 
práci vyplívá, že se zde jedná o implementaci doporučení pro testování a o vývoj SW. Tato část 

práce se tedy nedá považovat za vědeckou a tvůrčí činnost.  Proto jsem přesvědčen, že by 
kapitola 3 měla být spíše vložena jako příloha. Naopak, grafy v přílohách by mely být součástí 
samotné práce, jelikož dokreslují celkový obraz hodnocení. Navíc je na tyto grafy přímo 
odkazováno v těle práce a jsou zde i diskutovány. 

Dále mám výhrady k práci s referencemi (odkazy na literaturu). V některých případech chybí 

reference dokládající tvrzení (např. str. 12 "mezi rokem 2011 až 2016 se provoz zvýší 18krát") 
nebo je v práci odkazováno na dostupnou literaturu aniž by byla uvedena konkrétní reference 
(str. 26 "další informace lze dohledat v příslušné literatuře"). Odkazy na literaturu by v práci 
měly být číslovány podle pořadí výskytu. 

 

Přínos práce a připomínky k odborné stránce práce 

Hlavním přínosem práce je realizace rozsáhlých subjektivních testů vnímání kvality služby v 
mobilních sítích (kapitola 4) a využití těchto testů pro modelování a predikci parametrů MOS a 
akceptibility služby (kapitola 5). 

V případě subjektivních testů (kapitola 4) je v práci detailně zdůvodněn výběr testů a jejich 
realizace. Samotné zpracování a zhodnocení výsledků je pak omezeno pouze na analýzu vlivu 
zpoždění a přenosové rychlosti (v práci nazývaného chybně jako šířka pásma). 

Výsledky měření MOS a akceptibility jsou bezesporu nové a původní. V samotné implementaci 
testu je však sporný způsob hodnocení akceptibility. Podle obrázku 2.6 (str. 41) je akceptibilita 
řešena dotazem "Představte si, že používáte…". Testovaný subjekt je pak staven do pozice, která 
mu není vlastní, protože sám může využívat jiný typ tarifikace. Proto není možné výsledky 

takovýchto testů považovat za průkazné bez další analýzy korelace odpovědí v závislosti na 
skutečném typu tarifu využívaného testovaným subjektem. Tato část, ale není v práci popsána a 
není zřejmé, zda byla provedena. 

Z práce není patrné kolik subjektů provádělo testy pro stejnou konfiguraci parametrů (kolik 
opakování stejného testu bylo testováno různými subjekty). Podle práce bylo sestaveno 2150 

testů. Při 194 testovaných subjektech a při zhruba 60 testech na účastníka (za 30 minut) to 
odpovídá přibližně 5 testům na jeden scénář (konfiguraci). Tato hodnota sice splňuje požadavky 
ITU, ale je na spodní hranici a proto nemusí být úplně průkazná. V souvislosti s tím chybí 

zhodnocení rozptylu hodnocení jednotlivými subjekty v grafech v kapitole 4 a diskuze nad 
spolehlivostí dosažených výsledků. U výsledků také chybí diskuze nad kontrolou vlivu 
posloupností jednotlivých testů na výsledné hodnocení. 

V grafech v kapitole 4 je diskutována saturace jednotlivých parametrů, ale pouze pro hodnotu 
zpoždění 0s. Není zřejmé, z jakého důvodu jsou ostatní hodnoty zpoždění opomenuty. Zároveň 

pak není zřejmé, k čemu je saturace použita v další části práce. Za předpokladu, že by došlo 
k saturaci, tak není nutné vytvářet modely pro vyšší přenosové rychlosti, protože by 
nedocházelo ke zvyšování hodnot MOS a akceptibility nad hodnoty dosažené při saturaci (tj. pro 
rychlosti nad 256/512 kbps v závislosti na scénáři). 

V kapitole 5 je navržen predikční model pro MOS a akceptibilitu služby. Jelikož je samotné 
měření (testy) obou parametrů inovativní, tak i výsledný model vzniklý z těchto testů je nový 



oproti modelům dostupným v literatuře. Úroveň inovace je však velmi nízká, protože způsob 
tvorby modelu je založen na existujícím matematickém postupu (regresní analýze), který však 
nijak neupravuje a pouze ho využívá pro modelování.  

Parametr korelační koeficient je v práci definován vtahem 5.27 (str. 94). K tomuto parametru je 
uveden rozsah od -1 do +1. Korelační koeficient je zpravidla uváděn v rozsahu od 0 do 1. Tomu 

odpovídá i zápis definice 5.27 s odmocninou kdy není možné, aby korelační koeficient nabýval 
reálných záporných hodnot.  

Navržený predikční algoritmus je ověřen a otestován pro sadu hodnot, ze kterých byly 
derivovány koeficienty a parametry modelu (grafy 5.1 až 5.3). Tyto grafy pak ukazují i vývoj 
parametrů MOS a akceptibility i za rámec testovaných hodnot. Zde však chybí ověření funkčnosti 

a přesnosti modelu na dalších doplňujících datech (rychlost nad 1024 kbps a zpoždění nad 11s). 
Není tedy možné spolehlivě tvrdit, že navržený model je vhodný i pro budoucnost (viz úvod a 
závěr). U tohoto tvrzení pak není diskutován vliv vývoje nároků budoucích služeb (např. větší 

obsah stránek (v bytech)) nebo vývoj nároků uživatelů (např. zpoždění). 

 

Publikační činnost 

Podle přiložených dokumentů je Ing. Vajsar autorem nebo spoluautorem 23 článků v časopisech 
a na konferencích z čehož je jeden příspěvek v časopise indexovaném ve WoS 
(Telecommunication systems). U 9 příspěvků je disertant hlavním autorem.  Jeho publikační 
činnost lze považovat za nadprůměrnou, co se týče kvantity. Z hlediska kvality jsou však 
publikační aktivy spíše průměrné. Pokud by byly uvažovány pouze publikace kde je disertant 
prvním autorem tak se jedná o výstupy na podprůměrných konferencích. 

Podle disertační práce je jádro práce publikováno na dvou kvalitních konferencích (ICC a 
Globecom). U obou publikací je však Ing. Vajsar až třetím autorem. Publikační činnost disertanta 

v oblasti disertační práce a úroveň publikování výsledků práce lze tedy považovat za velmi 
nízkou. V práci ani v přiložených dokumentech není specifikován studentův konkrétní přínos 
v těchto publikacích. Toto by mělo být specifikováno při obhajobě.  

 

Celkové hodnocení: 

Na základě předložené disertační práce a doprovodných materiálů není možné 

jednoznačně konstatovat splnění podmínek samostatné tvůrčí vědecké práce. Podle 

přiložených materiálů také není možné konstatovat, že výsledky práce byly dostatečně 

publikovány. Přesto práci doporučuji k obhajobě, ale udělení titulu Ph.D. podmiňuji 

uspokojivým zodpovězením všech následujících otázek: 

1) Definujte konkrétně cíle a přínosy disertační práce a Váš osobní podíl na těchto 
přínosech.  

2) Uveďte seznam publikací vztahujících se přímo k vědeckému jádru disertační práce a 

konkretizujte Váš podíl na těchto publikacích a to včetně popisu vědeckého přínosu Vaší 
práce.  

3) Zdůvodněte rozdíl názvu disertační práce a jejího obsahu. 
4) Vysvětlete a přesně popište metodiku testování akceptability s ohledem na připomínku 

uvedenou k této části ve třetím odstavci v sekci posudku "Přínos práce a připomínky k 

odborné stránce práce". 




