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Před|ožená disertační práce |ng' Luboše Nagye má rozsah 121 stran' V|astní obsah práce tvořÍ pět

předmětných kapitoI na ceIkem 65 stranách' Dalšími součástmi préce jsou obsah na začátku práce a
Vybrané autorovy pubIikace, Literatura, seznamy symbo|ů, VeIičin a zkratek, seznarn příoh a Pří|ohy
s postupy a Výs|edky 5imu|ací na konci práce'

PrVníkapito|a je úVodem do tématu disertační práce' V př iměřené rníře 5eznamuje s hIaVními
rysy architektury 5ub5y5tému IMs s důrazern na řídící prVky typu csct Icol l  session Cantrol Funct ion)

a zdůVodňuje motivaci autora k Výběru a řešenípředmětného tématu'

V druhé kápito|e autor představuje t ř i  jasně stanovené cí|e, které si Vytk| ke sp nění úko]u
disertačnípráce'

Náp|ní t řetí kapito|y je ana|ýza současného stavu řešené prob|ematikY, t j '  řízení rozk|adu
5ignaIizační zátěže zpracováVané entitámi typu cscF' Ved|e mechanismů standardizovaných
rneŽinárodními standardizačníml inst i tucemi (|ETF,3GPP) autor uVádí též aktuá|ní stav řešení

mezinárodní Vědeckou komunitou'

Ctvrtá a pátá kapitoIa popisují V|astní naVrhované řešenítématu disertační práce, a|gorltmy
optirnaIizující roz|ožení signaIizační zátěže př i  Výběru ob5|užné cscF ent ity '  Dá|e je zde představen

rnátematický modeI pro s imuIaci,  testovací scénáře a případoVé studie pro Vyhodnocení naVrženého
řešení. AUtor V dostatečné míře rozpracoVáVá omeŽení poLlžitého simLlIačnÍho prostředí á diskutuje
Výs|edky simuIací sVého řešení.

Na záVěr V šesté kapito|e autor ze svého poh|edu hodnotí sp|nění cí ů sVé disertační práce a
jejípřínosY pro praxj '

V samostatném seznamu je nás|edně uvedeno 15 V|astních pubIikací autora a 110 | i terárních
pramenů autorem citovaných'

Aktuá|nost tématu a souvisIost s oborem disertace
Před|ožená práce je Věnována prob|ematice opt]maIizace roŽ|oženÍ signaIiŽačnÍ zátěže při

Výběru obs|užné cscF entity V subsystému Ms' Toto téma považuji za VYsoce aktuá|ní, neboť
subsystém Ms se postupně stáVá cí|ovým techno|ogickým řešením reaIizu]ícím úsi ío konvergenci sítí
a sIužeb V te|ekomunikačním prostředí'

spInění cí|ů disertační práce
cí|e di5ertační práce dek|arované V druhé kapjto]e a jej ichž spInění je podrobně

rekapitu|oVáno V uáVěrečné, šesté kapito|e považuji Za 5p něné V pIném rozsahu'

zvo|ené metody zpÍacování
Autor upIatniI při řešení problematiky sVé disertační práce Vědecké metody ana|ýzY, syntézy

simujačnÍho mode oVánÍ i  prakt ických experimentů, čímž prokázaI Výborný přehled V řeš €né oblast i '



Při zpracování VyužiI pos|edních pubIikovaných poznatků, zvoIené postupy a metodY jsou účeIné a
půVodní'

Kritický rozbor předností a nedostatků
Před|ožená práce je psána 5rozumiteIně, přehIedně

Práce má promyš|enou stavbu V přeh|edném a důs]edném
jsou představovánY V přehIedných a 5rozumiteIných grafech

v|astnípráce'

Formá|ní přjpomÍnky k práci:

a 8raf ická úroveň má Vysokou úroveň'
deset inném čís|oVání kap]to| '  VýsIedky
a Vhodně umístěny do pří|oh na konec

V celém textu - předIožkY by nemě|Y zůstáVat osamoceně na konc] řádku

str. 14 a da|ší- zkratka cscF znamená col/ session ContÍol Funct ion

str '  22 - apIik|ácia Vs'  apl ikácia

str '  26, 27'obvyk|e 5e koncoví uživate|é V přík|adech jmenují,4/,ce a 8oÓ
str '  63 D|AMETER zkratky se V textu nedě|í

Výsledky diseřtační práce a nové poznatky
Před|ožená práce př ináší nové poznatkY Ve čtvrté a páté kapito|e, zejména 5e jedná o nový

způsob př i řazování adresy serveru s cscF prvkern I cscF uvedený V kapito|e 4'2 a náVrh mode|u pro

simu|áci Vkapito|e 4'2'1 '  Za Výs|edek disertáční práce je možné považovat náVrh a reaIizaci
s imu|ačních modeIu a reaIizace případových studií uVedených V kapita ách 4'2'2 a 5'2'  Autor V těchto
kapito|ách podrobuje dosažené VýsLedky kr it ické di5kusi '

Význam pro praxi nebo da|ší rozvoj vědy
Výsledky před|ožené disertace jsou p]ně VYužiteIné V současné technické praxi '  Výs|edky této

práce shrnují stáVajícístav VÝ2kurnných pracína pracovišti  autora a mohou být p ynuIe dá|e rozvÚeny'
současně jsou VYužiteIné i V pedagogickém procesu'

otázky k obhajobě disertace:
1' Na 5tr' 54je uvedena my]ná informace o existenci zpráVY slP TRY|NG' Vysvět|ete?
2' Při Vyhodnocení zpoždění přih|ášení uživate|e je na str ' 73 odkaz na dokurnent RFc6076' ]aké

meznÍ hodnoty jsou stanoveny tímto internetovýÍn standardem?

závét
Podle mého názoru a přes Výše uvedené připomínky je disertační práce pana |ng' Luboše

Nagye přehIedná, srozumiteIně sepsaná a graficky na Výši' sp ňuje tak podmínky 5amostatné tVůrčí
práce a obsahuje autorem pubIikované půVodní Vý5|edky vědecké práce' Prokazuje Vysokou
odbornou úroveň autora a schopnost 5Vé Výs|edky přiměřeně prezentovat' Před|ožená disertační
práce odpovídá obecně uznávaným požadavkům k udě|enítjtuIu Ph.D. a proto

doporučuji

před oženou disertační práci k obhajobě V souIadu s požadaVky 5 47, č|' 4, Zákona 111/98 sb.

V Praze,2. ledna 2017


