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1. Formální hodnocení 
 
Doktorand Ing. Radim Pust předložil k oponentnímu řízení disertační práci na téma 
„Možnosti kódového zabezpečené stanice s kmitočtovým skákáním“. Rozsah vlastního textu 
předložené práce je 70 stran. Součástí práce jsou dvě přílohy o celkovém rozsahu 33 stran. 
K práci je přiloženo CD obsahující elektronickou verzi práce, teze a simulátor v Matlabu. 
Práce obsahuje všechny formální náležitosti jako abstrakt, klíčová slova, prohlášení, obsah, 
seznam obrázků a tabulek, seznam použitých symbolů a seznam literatury. Grafická 
a typografická úroveň práce je na standardní úrovni. 
Práce je logicky rozdělena do čtyřech kapitol. První kapitola shrnuje dosavadní stav řešené 
problematiky. Ve druhé kapitole jsou definovány cíle disertační práce. Vlastnímu řešení 
je věnována kapitola tři. Čtvrtá kapitola je závěr.  
Seznam použité literatury obsahuje celkem 31 převážně zahraničních pramenů, z nichž 
přibližně polovinu lze považovat za velmi hodnotné. 
 
2. Vyjádření k požadovaným bodům 
 
2.1. Téma disertační práce 
 
Téma disertační práce „Možnosti kódového zabezpečené stanice s kmitočtovým skákáním“ 
je aktuální a odpovídá současným vědeckým a technickým trendům. 
 
2.2. Původnost práce  
 
Těžištěm práce je návrh algoritmu kmitočtového skákání s předcházením kolize FH/CA 
a vyhodnocení jeho vlastností analytickou a počítačovou simulací. Tuto část práce lze 
považovat za originální přínos disertační práce i přes některé připomínky vznesené 
v odstavci 3.  
 
2.3. Publikace výsledků  
 
Doktorand předložil seznam publikační činnosti, který obsahuje celkem šest publikací, z nichž 
čtyři publikace se týkají tématu disertační práce, tedy techniky kmitočtového skákání. Dvě 
publikace jsou v mezinárodních časopisech středního významu. Jádro disertační práce tedy 
bylo dostačujícím způsobem publikováno. 
 
2.4. Vědecká erudice 
 
Na základě předložených reprintů vědeckých článků a disertační práce lze vyvodit, 
že doktorand je schopný samostatně řešit rozsáhlé vědecké a technické úkoly na dobré úrovni, 
byť byly shledány některé věcné nedostatky viz odstavec 3. 



2.5. Další skutečnosti 
 
Další skutečnosti jsou uvedeny v odstavci 3. 
 
3. Věcné hodnocení 
 
Po prostudování práce byly shledány následující věcné nedostatky práce: 
 
Kapitola 1. Dosavadní stav je psána značně úsporně. Autor neposkytuje dostatečně široký 
přehled o řešené problematice. Čerpal z malého množství pramenů. Z přímočarosti lze 
dedukovat, že bylo převážně čerpáno z habilitační práce školitele (pramen [7]).  
 
Dalším problémem je absence matematického popisu v kapitole 1. Navíc se autor omezuje 
pouze na jedno nebo několik málo řešení, například na Reed-Solomonovy kódy, dva 
algoritmy frekvenčního skákání FH a AFH atd. Po prostudování první kapitoly je víceméně 
jasno, jak bude navržené kódové řešení vypadat. Uvedený přístup odpovídá spíše přístupu 
technika než vědeckého pracovníka. 
 
Cíle disertační práce jsou definované v kapitole 2. Jejich definice je jasná a logická. Trochu 
rušivě působí poslední odstavec „Zadání:…“, který připomíná zadání diplomové nebo 
bakalářské práce. 
 
Co se týká vlastního řešení, kapitola 3, tak k němu byly shledány následující připomínky: 
V kapitole 3.1.1 autor konstatuje, že byl odvozen vztah 3.1. Hlubším zkoumáním se pak zjistí, 
jak se ke vztahu došlo. Lépe by bylo postupovat opačně, například: Kolize je opačný jev 
k jevu, že kolize nenastala. Pravděpodobnost, že kolize nenastala lze vyjádřit pomocí 
pravděpodobnosti, že kanál nebyl zarušen statickým rušičem a pravděpodobnosti, že kanál 
nebyl zarušen některým z dynamických rušičů. Tyto jevy jsou nezávislé a musí nastat 
současně, proto … . 
Obdobný problém je také v kapitolách 3.1.2 a 3.1.3.  
 
Jako hlavní přínos disertační práce lze považovat návrh nové techniky FH/CA kmitočtového 
skákání s předcházením kolizí. Metoda je založena na sledování úrovně signálu před vlastním 
zahájením vysílání. V případě, že vysílač zjistí, že kanál je obsazený, tak přechází na záložní 
kmitočet. Tento postup se může několikrát opakovat. Přijímač provádí totéž. Autor vychází 
z předpokladu, že na straně přijímače a vysílače jsou zarušeny stejné kanály. Předpoklad ale 
v práci není explicitně uveden. 
Za výše uvedeného předpokladu analyzuje vlastnosti metody FH/CA a porovnává je 
 s ostatními metodami FH, AFH. Provedená analýza dala velmi pozitivní výsledky. Diskuse 
ohledně výkonnosti metody FH/CA při nesplnění předpokladu v práci chybí. Domnívám se, 
že uvedený předpoklad je v praxi nepřijatelný, zejména při komunikaci na větší vzdálenost, 
například v pásmu velmi krátkých vln. Dále se lze domnívat, že při nedodržení uvedeného 
předpokladu bude přínos metody FH/CA velmi problematický. 
Autor mohl metodu kmitočtového skákání pojat tak, že na straně vysílače by se před vlastním 
vysíláním vyhodnotila úroveň signálu v několika pseudonáhodně vybraných kanálech 
a zpráva by se vyslala v kanále s nejmenší úrovní signálu. Na straně přijímače by se použil 
vícekanálový přijímač, který by přijímal na všech potenciálních kmitočtech. 
 
Další drobné připomínky mám k rozboru rychlosti přeladění HF stanice na str. 39, který 
je značně zjednodušený a omezený. Autor vychází z doby přeladění obvodu CC2420, který 



je určen pro ZigBee a je osazen děličem s celočíselným dělícím poměrem. Šířka pásma 
smyčky je 100 kHz. Na straně 67 pak řeší kódování pro HF stanici pro pásmo VKV, 
stanovuje kanálovou rozteč, která je řádově jiná než u obvodu CC3430. Vychází tedy 
z řádově chybných hodnot. Opět se omezuje pouze na jedno řešení. Mohl uvažovat syntezátor 
s neceločíselným děličem nebo DDS. Navíc do doby přeladění stanice nezapočítal dobu 
ustálení mezifrekvenčních filtrů, která rovněž souvisí s šířkou propustného pásma těchto 
filtr ů. 
 
4. Náměty pro vědeckou rozpravu 
 
Doktorand by se měl v rámci obhajoby práce vyjádřit k následujícím problémům: 
1. Diskutovat oprávněnost předpokladu, že na straně přijímače a vysílače jsou zarušeny 

stejné kanály. 
2. V případě, že se autorovi nepodaří uspokojivě vysvětlit splnění výše zmíněného 

předpokladu, je třeba se vyjádřit k výkonnosti metody FH/CA při jeho nesplnění, tedy 
za podmínek, že rušení bude na straně vysílače a na straně přijímače korelované jen 
částečně, případně nekorelované. 

3. V případě, že navržená metoda FH/CA nepřinese zlepšení oproti FH a AFH, bylo 
by dobré se vyjádřit k metodě založené na výběru nezarušeného kanálu na straně vysílače, 
přičemž by byl použit vícekanálový přijímač. 

4. Vytvořit přehled metod generování heterodynních kmitočtů pro přijímač a nosných 
kmitočtů pro vysílač a diskutovat, na čem závisí doba přeladění.  

  
5. Shrnutí 
 
Závěrem je třeba konstatovat, že předložená disertační práce dle mého názoru splňuje 
uznávané požadavky na udělení akademického titulu. Akademický titul navrhuji 
udělit po úspěšném vyjasnění nedostatků soustředěných v odstavci 4. v rámci obhajoby. 
 
 
 
 
V Praze dne 23.11.2011     Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář 


