
Prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD. 
Katedra telekomunikácií a multimédií EF ŽU v Žiline 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

 
 
 

Oponentský posudok dizertačnej práce 
 

Názov : Možnosti kódového zabezpečení stanic s kmitočtovým skákáním 
 
Doktorand: Ing. Radim Pust 
 
Pracovisko: Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií, VUT v Brnĕ 
 
 
Posudzovaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou návrhu kódového 
zabezpečenia pre stanice s frekvenčným skákaním v pásme s intenzívnym rušením 
a podľa môjho názoru patrí do oboru Teleinformatika. Práca je rozdelená do 3 
kapitol, úvodu, záveru. Súčasťou práce je zoznam skratiek, symbolov, obrázkov, 
tabuliek a príloh. Konštatujem však, že zoznam symbolov nie je úplný a zoznam 
skratiek obsahuje len ich anglický význam.  
Použitá literatúra obsahuje 31 záznamov (10 z obdobia posledných 5 rokov), čo 
pokladám za dostatočný počet. Rozsah práce (90 strán, s prílohami 120 strán) 
považujem za primeraný. K práci nebol priložený Autoreferát dizertačnej práce. 
 
Aktuálnosť témy dizertačnej práce 
Tému pokladám za aktuálnu aj v oblasti komerčných rádiokomunikačných systémov, 
nielen rádiokomunikačných sietí silových zložiek. V súčasnom období širokého 
použitia personálnych rádiových sietí je otázka vzájomného rušenia týchto sietí veľmi 
aktuálna.  
 
Splnenie cieľov dizertácie 
Autor uvádza v 2. kapitole až 11 cieľov dizertačnej práce, čo pokladám za príliš 
rozsiahle. Konštatujem však, že všetky stanovené ciele sú splnené a vyriešené na 
veľmi dobrej úrovni. 
 
Výsledky dizertácie, nové poznatky, význam práce pre prax a ďalší vývoj vedy 
Predložená dizertačná práca prináša pôvodné vedecké výsledky. Za hlavný výsledok 
dizertácie pokladám návrh novej metódy frekvenčného skákania – FH/CA, ktorá 
priniesla zlepšenie odolnosti prenosu oproti používaným  metódam. Ďalším 
pôvodným vedeckým prínosom je návrh kanálového kódovania navrhnutého 
algoritmu frekvenčného skákania FH/CA. Autor zostavil matematické modely 
jednotlivých metód FH, čo pokladám za dôležitý prínos v tejto oblasti.  
Za pôvodný prínos pokladám aj návrh a realizáciu počítačového simulátora pre 
jednotlivé FH metódy v prostredí MATLAB. Za prínos práce pokladám tiež dôkladné 
a objektívne porovnanie rôznych typov skokových algoritmov v jednom simulačnom 
modeli. 



K výsledkom dizertácie mám jednu pripomienku : str. 39 - v systéme FH/CA je 
požadované aby všetky stanice zvolili rovnaký generátor. Prečo ? 
  
Formálna úprava dizertačnej práce 
Po formálnej stránke je práca napísaná veľmi starostlivo s jasne definovanou 
skladbou spĺňajúcou kritériá pre písanie dizertačnej práce. Autor zrozumiteľne 
objasňuje danú problematiku. Práca je doplnená množstvom kvalitných obrázkov, 
vhodne doplňujúcich text. 
Po formálnej stránke mám niekoľko pripomienok: 

 PLR – je uvedená ako paketová chybovosť, no jedná sa o paketovú stratovosť 
(Packet Loss Rate). Okrem toho je na str. 26 správne uvedená PER ako 
paketová chybovosť. 

 V kap.1.3.1. (Algoritmy frekvenčného skákania), časť popisujúca obr.1.6 
nesúvisí s textom, pretože sa jedná o popis simulačného modelu a nie 
algoritmu skákania použitého v štandarde Bluetooth. 

 
Publikačná činnosť autora, zapojenie do odbornej komunity 
Publikačnú aktivitu autora považujem za priemernú. V prehľade vlastných publikácií 
autora sú uvedené 3 publikácie, ktoré sa všetky viažu k riešenému problému. Aj keď 
vysoko oceňujem publikácie v časopisoch (hlavne v impaktovanom časopise 
Radioengineering), chýba mi prezentácia výsledkov práce na vedeckých 
konferenciách. Autor však svojimi publikáciami dokazuje, že je erudovaným 
vedeckým pracovníkom v danej oblasti.   
 
Otázky na dizertanta 
Pri obhajobe odporúčam, aby sa dizertant vyjadril k týmto otázkam: 

 Návrh riešenia FH a kódového zabezpečenia je pre systémy so 100 skokmi/s. 
Ako sa zmení situácia pre systém Bluetooth s 1600 skokmi/s? 

 Domnievate sa, že v prostredí s krátkodobým unikom je čas 128 mikrosekúnd 
na meranie RSSI dostatočný ?  

 Aký typ kanála bol použitý v simulačnom modeli ?  
 
Záver 
Posudzovaná dizertačná práca Ing. Pusta spĺňa podmienky stanovené pre úroveň 
dizertačných prác a preto  

odporúčam 
 

predložiť dizertačnú prácu na obhajobu a po úspešnej obhajobe udeliť Ing. Pustovi 
akademický titul Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
V Žiline, 5.12.2011                                                     Prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD. 


