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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Mobilné technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života 21. storočia. Umožňujú nám efektívne využívať čas, spájajú nás kedykoľvek
a kdekoľvek a majú nesporný potenciál mnohými spôsobmi zlepšovať náš život. Rastúce požiadavky na objem a kvalitu prenášaných dát sa snažia riešiť
mobilné technológie nových generácií, ktoré však okrem vyššej funkčnosti znamenajú aj vyššiu zložitosť a predstavujú nové výzvy pre výskumníkov a
inžinierov, pracujúcich v tejto oblasti. Predložená habilitačná práca, ktorá zameraná na optimalizáciu prevádzkových vlastností tzv. heterogénnych sietí
je preto nesporne aktuálna a prínosná.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Predložená habilitačná práca “Optimalizácia prevádzkových vlastností heterogénnych sietí” má celkom 113 číslovaných strán a okrem úvodu a záveru
obsahuje päť číslovaných kapitol. Nechýba zoznam obrázkov, tabuliek skratiek a symbolov. 

Zoznam použitej literatúry obsahuje 114 položiek, z ktorých 6 sú vlastné publikácie autora. Až na niekoľko výnimiek, prevažná väčšina použitej
literatúry je z posledných 10 rokov. 

Obsahovo je práca rozdelená do dvoch častí. Prvú časť, kapitoly 1 až 3 možno chápať ako pedagogický úvod do problematiky heterogénnych sietí,
vybraných metód strojového učenia a technológie blockchain. Druhá časť práce je zameraná na pôvodné prínosy autora v týchto oblastiach. Práve táto
časť práce odkazuje na pôvodné publikácie autora (v spoluautorstve).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Dosiahnuté výsledky a nové poznatky sa koncentrujú do oblasti optimalizácie polôh malých bázových staníc s využitím vybraných algoritmov
strojového učenia, oblasti technicko-ekonomických prístupov k analýze prevádzkových vlastností heterogénnych 5G sietí a integrácia
decentralizovanej databázy typu blockchain a algoritmov strojového učenia do mobilných sietí 6. generácie. Boli publikované vo veľmi kvalitných
vedeckých časopisoch. Ich význam a rozsah vo vedeckej literatúre je nesporný.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Prínos výskumnej práce habilitanta možno hodnotiť nielen z predloženej habilitačnej práce, ale aj z jeho ďalších publikovaných výstupov, ktorých
zoznam v čase podania žiadosti o habilitačné konanie obsahoval celkom 87 položiek, na ktoré je evidovaných celkom 53 citácií, z toho 14 v
časopisoch, indexovaných databázou WoS a 34 databázou Scopus. Podľa portálu Publons počet citácií pomerne rýchlo rastie najmä na najnovšie
publikácie, ktoré sú zamerané na využitie metód strojového učenia technológie blockchain pri optimalizácii prevádzkových vlastností heterogénnych
sietí nových generácií. Tu vidím nielen najvyšší prínos ale aj potenciál re ďalší rozvoj vedy a techniky.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

K práci nemám podstatné pripomienky. Je celkovo spracovaná na veľmi dobrej úrovni. Obsahuje minimum formálnych chýb (preklepov) a je čitateľná,
čím okrem vedeckého atribútu napĺňa aj didaktický rozmer.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Transakčné náklady v blockchainovej sieti zahŕňajú náklady na publikovanie nového “bloku” a komunikačnú réžiu prenosu všetkých transakcií,
iniciovaných sieťovými uzlami. Existujú už teraz ekonomické modely, porovnávajúce náklady na zavedenie “internej” kryptomeny s nákladmi na
použitie niektorou z “externých” kryptomien? 

Problematika, rozpracovaná v habilitačnej práci je moderná a perspektívna. Máte konkrétnejšiu predstavu o jej začlenení do výučby?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:



Ciele, ktoré si habilitant vytýčil považujem za splnené. Práca poskytuje úvod do mobilných komunikačných technológií najnovších generácií ako aj
prierez jeho výskumnej činnosti v tejto oblasti. Habilitačná práca ako aj dosiahnuté vedecké výsledky, z ktorých vychádza sú dobrým predpokladom
jeho ďalšieho vedeckého a pedagogického rastu.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Po preštudovaní predloženej habilitačnej práce a komplexnom posúdení vedeckého a pedagogického profilu Ing. Gabriela Bugára, PhD. ako aj na
základe osobného poznania habilitanta počas jeho pôsobenia na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií konštatujem, že Ing. Gabriel
Bugár, PhD. je komplexnou osobnosťou vo vedecko-výskumnej a pedagogickej oblasti v odbore Informatika a v plnej miere spĺňa požiadavky na
získanie vedecko-pedagogického titulu docent na FEI TUKE. Poznatky, prezentované v predloženej habilitačnej práci, predstavujú významný prínos
pre rozvoj študijného programu počítačové siete. 

Na základe toho odporúčam habilitačnú prácu „Optimalizácia prevádzkových vlastností heterogénnych sietí “ Ing. Gabriela Bugára, PhD. prijať k
obhajobe a po jej obhájení navrhujem menovanému udeliť vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania
informatika.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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