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 Dizertačná práca Ing. Ondřeja Krajsu je orientovaná do oblasti viactónových 

modulácií využívaných v moderných prenosových systémoch so zameraním na problematiku 

modulačnej techniky realizovanej pomocou banky filtrov.  

 Práca má rozsah 71 strán textu a 8 strán s obsahom a zoznamami obrázkov, tabuliek, 

použitých skratiek a príloh. Prílohová časť práce má rozsah 18 strán. 6 strán predstavuje 

vybrané publikácie autora a použité zdroje cudzích autorov. Rozsah práce je primeraný 

k významu zvolenej témy. Po formálnej stránke (grafická úprava, text, obrázky) je dizertačná 

práca na veľmi dobrej úrovni. 

 

 Autor dizertačnej práce v úvodnej kapitole uvádza dôvody, prečo sa rozhodol pre 

riešenie vysoko aktuálnej problematiky viactónových modulácií, ktoré sa v súčasnosti 

využívajú v širokej škále moderných prenosových systémoch prostredníctvom technológií 

ADSL, VDSL, PLC, DAB, DVB, WLAN a WiMAX, a prečo si zvolil modulačnú techniku 

FMT realizovanú bankou filtrov. 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 viactónových modulácií, v 4. kapitole 

problematika banky filtrov. 5. kapitola je venovaná modulácii DMT, ktorá sa používa 

v technológiách xDSL. Ťažisko dizertačnej práce predstavuje kapitola 6., ktorá je venovaná 

viactónovej modulácii realizovanej bankou filtrov a obsahuje priamu a efektívnu realizáciu 

FMT. Zároveň je predstavený návrh prototypového filtra bez prekryvu podkanálov 

a aj s prekryvom podkanálov. Súčasťou je aj program pre návrh prototypového filtra 

vytvorený pomocou prostredia MATLAB-Simulink. Vyrovnávaniu a viacerým typom 

vyrovnávačov so zameraním na vyrovnávanie pri modulácii FMT sa venuje 7. kapitola. 

V 8. kapitole sú predstavené simulácie a porovnanie modulácií v systéme xDSL a simulácie 

modulácie FMT v bezdrôtovom prenose spolu s dosiahnutými výsledkami, ktoré autor 

podrobne analyzuje. Implementáciou modulácie FMT spolu s významným návrhom 

optimalizácie implementácie sa autor zaoberá v 9. kapitole. V záverečnej 10. kapitole autor je 

predstavený súhrn získaných nových poznatkov a dosiahnutých výsledkov.  

 

 Aktuálnosť zvolenej témy 

 

 Problematika viactónových modulácií je vysoko aktuálna s ohľadom na rozvoj 

moderných prenosových systémov so zameraním na prenos vysokorýchlostných 

informačných signálov. Viactónové modulácie, z ktorých sa v súčasnej dobe využívajú 

predovšetkým modulácie DMT a OFDM, sa používajú vo viacerých prenosových 

technológiách na rôznych prenosových médiách – metalické homogénne vedenia, rozvody 

elektrickej energie, voľné prostredie pri bezdrôtovom prenose. Modulácia realizovaná 

pomocou banky filtrov sa môže javiť do budúcnosti ako zaujímavá alternatíva.  

 

 Prínos pre ďalší rozvoj vedy a techniky 

 

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

hlavné prínosy patrí návrh prototypového filtra systému FMT s použitím FIR filtrov a návrh 

optimalizácie implementácie modulácie FMT. Výsledky optimalizácie sú porovnané iba 



počtom MAC inštrukcií, možno ich považovať len za dostačujúce. Prezentované výsledky 

môžu tvoriť základ pre ďalšiu vedeckú činnosť s možným cieľom využitia modulačnej 

techniky realizovanej pomocou banky filtrov v reálnych prenosových systémoch. Predstavený 

je aj simulačný model modulácie FMT pre systém xDSL a pre bezdrôtový prenos, ktorý však 

bude potrebné doplniť predovšetkým z pohľadu nežiaducich vplyvov prostredia na prenášané 

informačné signály. 

 

 Publikačná činnosť 

 

 Autor dizertačnej práce uvádza celkom 57 citačných prameňov, z ktorých je potom 

doktorand pri 13 uvedený ako autor nebo spoluautor. Z prehľadu publikácií je zrejmé, že 

jadro dizertačnej práce bolo dostatočne publikované na domácich aj zahraničných 

medzinárodných konferenciách a v jednom vedeckom časopise. Výhradu mám k počtu prác, 

v ktorých je doktorand samostatným autorom. 

 

 Schopnosť samostatnej výskumnej činnosti 

 

 Z prehľadu odbornej činnosti vyplýva, že sa autor dizertačnej práce aktívne podieľa na 

výskume aj v iných oblastiach, predovšetkým aktívnou účasťou na projektoch základného 

a aplikovaného výskumu. Je študentským členom profesijného združenia IEEE a venuje sa 

tiež recenzovaniu odborných publikácií. Možno konštatovať, že ide o pracovníka 

s významnou aktivitou a s primeraným potenciálom v oblasti vedy a výskumu. 

 

 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. Krajsa 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 pojmy „subkanál“, „timeslot“, „aliasing“. Som 

presvedčený, že existuje ich ekvivalentný pojem aj v českom jazyku. 

2. Vysvetlite význam jednotky [Sh/s] vo vzťahu (3.1). 

3. Viaceré obrázky nie sú jednoznačne a dostatočne popísané. Sú v 9. kapitole 

na obr. 9.1 a 9.5 uvedené jednotky osi x správne v [Hz], resp. v [kHz]? 

4. V simulácii systému xDSL autor uvádza prenosový kanál s možnosťou voľby len 

úzkopásmového rušenia. Čo viedlo autora použiť takéto obmedzenie? Je možné 

uvažovať o praktickom využití takýchto simulačných modelov? 

5. Do akej miery považuje autor za možné nasadiť moduláciu FMT prostredníctvom 

technológií xDSL, PLC alebo bezdrôtového prenosu do praxe? 

 

 

 

 

 

 

 



 Záver 

 

 Na základe hodnotenia vedeckých prínosov konštatujem, že predložená dizertačná 

práca s názvom „Vícetónová modulace realizovaná bankou filtrů“ podľa môjho názoru spĺňa 

náležitosti zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách , §47 ods. 4. a preto ju odporúčam 

k obhajobe. Po jej úspešnom priebehu navrhujem udeliť Ing. Ondřejovi Krajsovi akademickú 

hodnosť  

 

 

Philosophiae doctor 

 

 

 v odbore Teleinformatika. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 05. 12. 2011 
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