
Ing. Tomáš Horváth nastoupil na doktorské studium v roce 2013 a jeho zaměření se zpočátku ubíralo k 

pasivním optickým sítím podle standardů ITU. Student se aktivně podílel jak na vedení bakalářských a 

diplomových prací, tak na vzdělávání studentů, a to v magisterských kurzech “optické sítě“ a 

bakalářských kurzech „přenosová média a architektura sítí”. Během svého studia dvakrát absolvoval 

zahraniční studijní stáž (celkem dva semestry) v Číně na univerzitě: Chongqing University of Posts 

and Telecommunications, kde byl v obou případech, pod vedením školitele prof. Ning-Hai Bao, Ph.D. 

Jeho externí školitel jej vedl k realizaci ILP modelu pro optické sítě, zpravidla pro WDM mesh sítě, 

jakožto účinnou ochranu přenosové cesty při přírodní katastrofě.  

Student se nejen podílí na realizaci projektů, ale aktivně pracoval během podávání přihlášky a samotné 

finalizace projektů v rámci vyhlášení veřejných soutěží. V současné době je zaměstnancem Ústavu 

Telekomunikací, kde se podílí na řešení projektů MVČR jmenovitě: 

 Detekce ohrožení bezpečnosti infrastruktur. 

 Detekce bezpečnostních hrozeb na aktivních prvcích kritických infrastruktur. 

 Redukce bezpečnostních hrozeb v optických sítích. 

Kromě toho je student recenzentem pro národní i mezinárodní konference a časopisy (jmenovitě: IEEE 

Survey and Tutorial, Fiber Integrated Optics, Optica Applicata, International Multi-Conference on 

Engineering and Technological Innovation a další). Rovněž je veden i jako recenzent národních 

projektů aplikovaného výzkumu.  

Dosavadní publikační činnost studenta je bohatá, jádro disertační práce je publikováno ve 4 článcích 

s impaktním faktorem a řadě publikací evidovaných jak v databázi SCOPUS, tak mezinárodních i 

národních konferencích. Mezi nejvýznamnější publikace vztahující se k disertační práci patří: 

 Kapitola v knize svého školitele „Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku 

2. vydání“ 

 Článek v periodiku s impakt faktorem – Interference of Data Transmission in Access and 

Backbone Networks by High- Power Sensor System. FIBER AND INTEGRATED OPTICS, 

2017, roč. 36, č. 3, s. 144-156. ISSN: 0146-8030. (IF: 0.479) 

 Článek v periodiku s impakt faktorem – Novel rogue optical network unit detection algorithm 

for gigabit passive optical networks. Optica Applicata. 2016, 46(3), 421–433. (IF: 0.637) 

 Článek v periodiku s impakt faktorem – Timing measurement and simulation of the activation 

process in gigabit passive optical networks. Optica Applicata. 2015, 45(4), 459–470. 

(IF: 0.461) 

 Článek v periodiku s impakt faktorem – Security solution with signal propagation 

measurement for Gigabit Passive Optical Networks. Optik - International Journal for Light 

and Electron Optics. 2016, 127(16), 6715-6725. DOI: 10.1016/j.ijleo.2016.04.069. ISSN 

00304026. (IF: 0.835) 

 

 

Na základě výše uvedených důvodů a dosažených výsledků doporučuji studenta k obhajobě dizertační 

práce. 

 

V Brně dne 6. 9. 2017           prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. 


