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Aktuálnost' a náročnost' dizertačnej práce
Predložená práca Ing. Radka Fujdiaka je zameraná na výskum v oblasti analýzy a optimalizácie dátovej komunikácie
telemetrických systémov z pohl'adu informačnej bezpečnosti pre oblasť energetiky. Ciel'om práce bolo zvýšenie informačnej
bezpečnosti v limitovaných zariadeniach (z hl'adiska napájania) a poskytnutie všetkých potrebných služieb informačnej
bezpečnosti. Téma práce je vel'mi aktuálna a zodpovedá študijnému odboru Teleinformatika aj súčasným trendom technického
vývoj a - hlavne z pohl'adu novo prichádzajúcich inteligentných sietí, tzv. smart meteringu a ďalších progresívnych odvetví v tejto
oblasti, kde je bezpečnosť jedným z kl'účových faktorov.
Čo sa týka náročnosti práce možno hodnotiť predloženú dizertačnú prácu za vel'mi náročnú. Dizertant uskutočnil vel'mi
podrobnú analýzu dnešných možností zabezpečenia, ktorej výsledkom bol ucelený celkový prehl'ad nedostatkov dnešných
progresívnych technologií v danej oblasti. Ďalej uskutočnil kritickú rešerš literatúry, ktorá prináša aj vlastné poznatky, dóležité
pre návrh bezpečnostných systémov a prepojil ju s vlastnými experimentálnymi meraniami s využitím technológií a algoritmov,
ktoré priniesli ďalšie dóležité znalosti potrebné na vytvorenie bezpečného, komplexného a efektívneho kryptosystému. Na základe
získaných poznatkov dizertant navrhol model komunikácie v inteligentných sieťach, ktorý bol publikovaný v renomovaných
časopisoch a konferenciách a následne vytvoril vlastný model hybridného kryptosystému, ktorý umožňuje komplexne riešiť
problematiku informačnej bezpečnosti v inteligentných sieťach v energetike. Tento model bol taktiež prezentovaný v dvoch
impaktovaných časopisoch a v rade zbornikov mezinárodných konferencií. Dizertant tiež vytvoril dva generátory náhodných čísel ,
jeden z nich bol založený na známom jave dvoch oscilátorov a druhý celkom nový - vlastný, založený na kvantizačnom šume.
Ďalej vytvoril modul pre autentizáciu a šifrovanie a modul pre dohodu symetrického tajného kl'úča. Za vel'mi hodnotnú časť
možno považovať aj výskum a testovanie róznych eliptických kriviek, kde v rámci tejto častí sa dizertant zameral na
parametrizáciu eliptických kriviek a efektivny výpočet bodov. Vývoj ukončil úspešnou implementáciou vyše 60-tich eliptických
kriviek róznych štandardov, ktoré možno považovať za jedinečné. Výsledky boli taktiež publikované na viacerých konferenciách
a v dvoch impaktovaných časopisoch .
Orientácia dizertanta v problematike, štúdium literatúry
Dizertant v dizertačnej práci uskutočnil komplexnú analýzu možností zabezpečenia, ktorej výsledkom bol ucelený
celkový prehl'ad nedostatkov dnešných progresívnych technologií v danej oblasti. Dizertant využil pri vypracovávaní práce
celkom 344 citačných prameňov, prevažne z uznávaných vedeckých časopisov. Tento počet je nadpriememe vel'ký a je dokladom
toho, že dizertant počas doktorantúry nadobudol hlboké vedomosti z danej problematiky. Vlastná práca má 159 strán vrátane
piatich príloh, zoznamu použitých symbolov a skratiek, literatúry a pod. Ing. Radek Fujdiak počas štúdia publikoval 41 článkov, z
toho 7 v impaktovaných časopisoch a 22 na konferenciách indexovaných vo WoS či Scopus. Tieto práce sú úzko spojené
s tématikou práce. Na základe toho je možné konštatovať, že publikačná aktivita dizertanta bola viac ako dostatočne splnená a
zároveň poukazuje aj na hlboké znalosti v riešenej problematike.
Metodický prístup k riešeniu problematiky
Dizertant pri riešení úloh stanovených v ciel'och dizertačnej práce postupoval metodicky správne, po uskutočnení
komplexnej analýzy možností zabezpečenia sietí využil syntézu získaných poznatkov na vytvorenie bezpečného, komplexného a
efektívneho kryptosystému určeného na použitie v elektroenergetike.
Formulácia ciel'ov práce a splnenie ciel'ov práce
Po dókladnom prečítaní dizertačnej práce móžem konštatovať, že ciele, ktoré boli v práci stanovené (2. kapitola), boli
splnené a výsledky zodpovedajú charakteru dizertačnej práce. Dizertant najprv uskutočnil rozsiahlu technologickú aj legislatívnu
analýzu, na ktorú nadviizuje so svojím kritickým pohl'adom na dnešný stav riešenia problematiky. Ďalej pokračoval vlastným
návrhom riešenia bezpečnosti sietí, ktorý vychádzal z experimentálnych meraní, validácie a ďalších vedeckých metód overovania
a optimalizácie. Ciele bolí stanovené zrozumitel'ne, reálne a mali vedecký potenciál zodpovedajúci úrovni práce PhD. Dovolím si
podotknúť, že aj keď uskutočnená analýza sa v tomto type prác nepovažuje za prínos, predsa len dizertantom uskutočnená
analýza je vel'mi cenná, pretože je komplexná, vel'mi fundovaná a prispela značnou mierou k vel'mi kvalitným výsledkom
dizertačnej práce. Stanovené cíle práce považujem za splnené a výsledky za dostatočne overené.

