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Oizertačná práca Ing. Pavla Mašeka je orientovaná do oblasti heterogénnej konektivity 
mobilných zariadení v 5G bezdr6tových systémov so zameraním na návrh nových 
komunikačných mechanizmov pre komunikáciu medzi strojmi a na návrh a implementáciu 
algoritmov pre dynamické pridel'ovánie frekvenčného spektra v 5G mobilných sieťach 

a zodpovedá odboru dizertácie Teleinformatika. 
Práca napísaná v anglickom jazyku má rozsah 124 strán textu, 5 strán s obsahom 

a zoznamami obrázkov, tabuliek, 4 strany použitých symbolov, fyzikálnych konštánt 
a skratiek. Použitej bibliografii je vyhradených 22 strán, pričom ďalšie 3 strany prezentujú 
vybrané publikácie autora. Prílohová časť má rozsah 6 strán. Aj napriek významu zvolenej 
témy, rozsah práce mierne prevyšuje primeraný rozsah. Po formálnej stránke (grafická 
úprava, text, obrázky) je dizertačná práca na vysokej úrovni. 

Autor dizertačnej práce v úvodnej , prvej kapitole uvádza stručne vývoj mobilných 
systémov a súčasné problémy 5G bezdr6tových systémov, prezentuje rámec dizertačnej práce, 
jej osnovu a hlavné výsledky. Autor však nepredstavuje v samostatnej podkapitole hlavné 
ciele dizertačnej práce, ktoré je preto potrebné hl'adať v ďalších častiach dizertačnej práce. 
2. kapitola je vyhradená mobilných sieťam v ére 5. generácie, problémom existujúcich 
bunkových sietí, prehl'adu používatel'ských aplikácií pre 5G bezdr6tové systémy súčasne 
s prehl'adom kl'účových technológií pre rádiové prístupové (Massive MIMO, mmWave, 
Oirect, ... ) ajadrové (SON, NFV) siete. Ťažisko dizertačnej práce predstavujú kapitola 3. 
venovaná problematike sieťovania založeného na blízkosti a kapitola 4. zameraná na 
dynamické pridel'ovanie spektrálnych zdrojov. V 3. kapitole sú predstavené riešenia dátového 
oftloadingu, experimentálne vyhodnotenie 020 komunikácie pomocou 3GPP LTE 
a zabezpečená výmena správ medzi zariadeniami (Secure D20 Messaging), resp. sociálna 
d6verná komunikácia cez priame linky (Oirect). Optimalizácii vysielacieho (TX) výkonu 
v 3GPP LTE nasadení, vysoko dynamickému spektrálnemu manažmentu pripravenému pre 
5G so systémom licencovaného zdiel'aného prístupu LSA a zníženiu vysielacieho výkonu pre 
typickú bunku s LSA možnosťami sa venuje 4. kapitola. V záverečnej , 5. kapitole autor 
prezentuje s úhrn získaných nových poznatkov a dosiahnutých výsledkov. 

Aktuálnost' zvolenej témy 

Problematika heterogénnej konektivity mobilných zariadení v 5G bezdr6tových 
systémoch je vysoko aktuálna s ohl'adom na efektívne využívanie rádiového spektra a tým 
získanej dostatočnej šírky pásma pre nové používatel'ské aplikácie. Navrhnuté komunikačné 
mechanizmy medzi zariadeniami v bezprostrednej blízkosti s asistenciou mobilnej siete 
a následne navrhnuté a implementované algoritmy pre dynamické pridel'ovanie frekvenčného 
spektra v nastupujúcich 5G mobilných sieťach sa javia do budúcnosti ako zaujímavé riešenia, 
čo dokazuje fakt, že niektoré z predstavených princípov sú zahrnuté do celosvetovo uznávanej 
špecifikácie 3GPP Release 12. Tieto inovácie sú predstavené vo viacerých publikáciách, 
pričom vysoko hodnotím fakt, že sa uskutočnili ich experimentálne testovania a merania 
s ciel'om implementovania konkrétnych inovácií do reálnych mobilných sietí. 






