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Posudek oponenta  

Předložená disertační práce pana Ing. Milana Grenara obsahuje 99 číslovaných stran. Je 
uspořádána v souladu se zavedenými zvyklostmi na FEKT VUT. Vlastnímu textu práce předchází 
obsah, seznamy obrázků a tabulek. Za textem vlastní disertace ukončeném na str. 79 následuji seznam 
symbolů, veličin a zkratek, seznam odkazů na literaturu čítající 103 položek a nečíslovaný seznam 
publikační a přednáškové činnosti autora po dobu doktorského studia obsahující po sedmi položkách. 
Disertant byl posluchačem kombinovaného doktorského studia a v práci je vedle úctyhodného 
profesního CV i seznam dosažených profesních certifikátů z jednotlivých pracovišť, kterými prošel. 
Práce rozvíjí tvůrčím profesionální úkoly autora a je zaměřena na výseč aktuální problematiky 
bezdrátových sítí WiFi a WiMAX s důrazem na obnovování jejich provozuschopnosti následkem 
síťových výpadků na obou stranách signálního řetězce. 

Práce je rozvržena do tří kapitol, jejichž podkapitoly jsou uspořádány do tří úrovní vyjma 
kapitoly první, členěné do úrovní pouze dvou. V úvodu představuje disertant na čtyřech stranách 
srozumitelně osnovu této práce a stanovuje její hlavní cíle. 

V první kapitole jsou na dalších osmi stranách uvedeny monograficky základní technologie 
přenosu dat v elektronických komunikacích optického přenosu obecně a následně potom jejich 
bezdrátové verze zvlášť. Je podána informace o statistickém rozložení využívání jejich pevných i 
bezdrátových verzí v posledních letech s nástinem předpovědi dalšího vývoje. Vedle pevné FTTx lze 
počítat s nárůstem bezdrátových a mobilních verzí na úkor pevných technologií xDSL a kabelových.  

Druhá rozsáhlejší kapitola se zabývá podrobněji technologiemi WiFi a WiMAX ze samotného 
názvu disertace. Jsou popsány jejich principy a stručná historie jejich vývoje. Dále jejich současné 
členění a následně jsou uvedeny základní standardy pro WiFi a WiMAX, v samostatné podkapitole 
potom jmenovitě soubor IEEE 802.11 pro WiFi. Dále autor rozebírá klíčové Všeobecné oprávnění č. 
VO-R/12/09.2010-12 ve vztahu k rozdělení rádiového spektra v ČR. Zabývá se správou kmitočtového 
spektra ČTÚ, uvádí přehled využívání uvedených bezdrátových technologií a jejich monitorováním. 
Z vlastní praxe potom nastiňuje nejčastější případy porušování pravidel a standardů bezdrátových 
technologií, jmenovitě překračování povoleného vyzářeného výkonu EIRP, neoprávněné užívání 
kmitočtů a zvláště závažné narušování provozu úmyslným zasíláním deautentizačních paketů.  

Třetí kapitola je věnována vlastnímu výzkumu autora. Po seznámení se stavem nabízených 
služeb prostřednictvím sledovaných bezdrátových technologií následuje návrh jejich modelování a 
simulace a je definována v šesti variantách metodika experimentálního měření následků výpadků 
napájecího napětí přístupových bodů AP a účastnických zařízení ÚZ. V dalším jsou vyhodnocena data 
desetkrát opakovaných výpadků pro každou z uvedených šesti variant. Samotný datový provoz byl 
obnoven ve všech šedesáti případech, nejhorší časy zotavení vykazovala WiFi technologie při 2,4 
Ghz, kdy nikdy nedošlo k zotavení dříve než za jednu minutu; asi na polovinu je s to tento čas zkrátit 
při 5 GHz a nejodolnější je technologie WiMAX. Samostatně byl hodnocen hlasový přenos VoIP při 
WiFi 5 GHz při zvyšování počtu relací. Od 5 hovorové relace lze počítat s problémy.  

Aktuálnost tématu disertace 
Předložená práce je věnována jednomu segmentu zcela aktuální problematiky spektrální a 

výkonové kompatibility četných provozovatelů bezdrátových sítí a tím tedy dodržení pravidel 
přiměřeně spolehlivého provozu bezdrátových datových přenosů.    
Splnění cílů 
  Cíle práce uvedené autorem v úvodu práce pokládám za splněné v plném rozsahu.  



Zvolené metody zpracováni 

Zvolená metodika simulace provozu a jejich výpadků v šesti kombinacích byla zvolena zjevně 
účelně a byly shromážděny využitelné výsledky. Vyplynula z nutnosti ověřit dopady nikoliv zcela 
spolehlivé dodávky elektrické energie zejména ve venkovských lokalitách. 

Výsledky disertace a nové poznatky 
Výsledky práce jsou obsaženy v podkapitole 3.3 a jejich čtyřech podkapitolách. Jako 

nejvážnějŠí problém bylo vyhodnoceno nepříliš spolehlivé zotavování AP, které bylo nutno v řadě 
případů restartovat. Realizovaným výstupem jsou potom návrhy zálohování nepřetržitého napájení 
pro napětí 12 V a 48 V v podkapitole 3.4. Toto považuji za disertabilní výstup práce s vlastním 
přínosem kandidáta. 

Význam pro praxi nebo další rozvoj vědy 

Výsledky disertace v podobě navrženého ekonomicky přijatelného řešení zálohování napájení 
jsou v současné technické praxi využitelné a lze na ně nepochybně navazovat. Což by si zasloužilo 
publikaci v postdoktorské činnosti autora. 

Zhodnoceni a připomínky k DP 

Disertační práce má promyšlenou stavbu a její grafická úroveň je vysoká. Práce je dobře 
srozumitelná, i studium jejich úvodních částí samotné je přehledné a přináší dobrý vhled do stavu 
bezdrátových technologií. Za přínos považuji poměrně dobrou kulturu technické češtiny autora. Jen 
v několika případech dávám přednost českým přepisům jako např. monitorování namísto monitoringu, 
případně budoucnost namísto futura V celém seznamu zkratek bych považoval za účelné uvádět ve 
vhodně zvolených případech i jejich české výklady. Překlepy a nepřesností autor po pečlivých 
korekturách prakticky vyloučil, takže jsem byl s to zachytit pouhé dva: 

Str. 18- Weldon- Silviy je v odkazu [54] na str. 90 Siviy 
Str. 90- v odkazu [53] je překlep pře s. 

Otázky k obhajobě disertace: 

1. Na str. 50 a obr. 2.16 je uvedeno rušení meteorologického radaru. Jsou zařízení DFS uvedena 
na předchozí stránce provozovateli skutečně využívána? 

2. Na zobrazení meteoradaru ze stránek ČHMÚ je vpravo nahoře stálá informace o rušení WiFi. 
Je Vám známo nějaké pasivní nebo aktivní protiopatření ze strany ČHMÚ? 

3. Jedním z kvalitativních ukazatelů dodávky elektrické energie jsou krátkodobé poklesy. Byl jste 
seznámen s možností jejich monitorování potažmo s jejich výsledky? 

Závěr 

Podle mého názoru disertační práce pana Ing. Milana Grenara splňuje podmínky samostatné 
tvůrčí práce a obsahuje autorem disertační práce řadu publikovaných výsledků vědecké práce v 
souladu s §47, odst. 4 zákona č.111/98 Sb. a článkem 45 Studijního a zkušebního řádu pro studenty 
VUT v Brně. Disertační práce odpovídá obecně uznávaným požadavkům k udělení akademického 
titulu doktor a proto ji doporučuji k obhajobě. 

V Brně 3. listopadu 2015. Václav Křepelka 
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