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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Téma habilitačnej práce je mimoriadne aktuálna. Nasadenie najnovších generácií komunikačných sietí je kľúčom k pokroku spoločnosti. Na druhej
strane prináša množstvo nových problémov, s ktorými sme sa esšte donedávna nestretávali a ich riešenie vyžaduje pokročilé prístupy spracovania dát.
Strojové učenie, neurónové siete a umelá inteligencia sú reálne nasadzované pri optimalizácii štruktúry komunikačnej siete, čoho dôkazom je aj táto
práca.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ing. Bugár zvolil pomerne náročnú tému svojej habilitačnej práce práve z hľadiska výberu vhodnej metodológie spracovania habiltačnej práce. Môžem
skonštatovať, že habilitant zvádol túto problematiku bravúrne. Vypracoval si vedecké návyky pre vyslovenie hypotéz, návrhu postupu overenia,
simulácie a vyhodnotenia výsledkov. Medzi kľúčové opstupy spracovania, možno v prípade predkladanej habiltačnej práce považovať vytvorenie
techno-ekonomického rámca pre vyšetrovanie prevádzkových vlastností heterogénnych sieti 5G, ktorý je možné použiť aj na ďalšie generácie
mobilných sietí. Optimalizácia polôh malých bazových staníc pomocou vybraných algoritmov strojového učenia predstavuje vyznamný príspevok do
problematiky, ktorá síce nie je nová ale stále mimoriadne aktuálna. V neposlednom rade použitie metodiky blockchain pri návrhu komunikačných sietí
ukazuje mimoriadnu aktuálnosť pohľadu autora na riešenie problému pri hľadaní nových neprebádaných ciest.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Ing. Bugár v rámci svojej habilitačnej práce venoval pozornosť viacerým oblastiam v rámci zvolenej témy a dosiahol v nich pôvodné výsledky, ktoré
možno považovať za až za priekopnícke. Za prvý kľúčový úspech možno považovať návrh a opis modelov optimalizácie polôh malých bázových
staníc skupinou vybraných algoritmov strojového učenia. Grafické a štatistické výstupy implementácie modelov heterogénnych sietí možno považovať
za vedľajší produkt habilitačnej práce, predstavujú však tiež ucelený pohľad v tejto oblasti s novými prístupmi. Využitie decentralizovanej databázy
blockchain pre 6G mobilné komunikačné systémy predstavuje nový prístup v tvorbe a integrácii budúcich komunikačných systémov

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Prínos habilitačnej práce Ing. Bugára je neodškriepiteľný. Téma je mimoriadne aktuálna a masívne využívaná už aj v praxi. Habilitant priniesol do
výskumu komunikačných sietí a ich optimalizácií viac pôvodných prístupov. Výskum Ing. Bugára prekračuje rámec Slovenska. Výsledky výskumu
môžu byť priamo využité v praxi. Zároveň slúžia ako podklad pre ďalšie výskumné aktivity.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Práca je písaná veľmi čitateľne až pútavo. Inteligentné a jasné vyjadrovanie dáva práci profesionálny charakter. 
V časti 4.1.6 uvádzate dosiahnutie lepších výsledkov pri použití inteligentného RAN v porovnaní s konvenčnými prístupmi. V práci by bolo vhodné sa
tomuto tvrdeniu podrobnejšie analyticky venovať.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

V časti 3.1 spomínate viackrat možnosť využitia strojového učenia a AI napr. pri optimalizácii topológie siete, agregácii nosných frekvencií alebo
optimalizácii MIMO antén. Vysvetlite prosím, aký prístup AI by bol vhodný a či ste v tejto oblasti robili nejaký výskum. V časti 4.1 sú niektoré
prístupy opísané ale nie je jasné, či boli aj autorom testované a upravované.Využitie blockchainu je modným trendom v mnohých oblastiach. Vidíte
možnosť použitia blockchainu pri optimalizacii komunikačných sietí ako reálnu? Aká vlastnosť blockchainu je v tejto oblasti kľúčová?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

So záujmom som sa zoznámil aj s celkovou vedeckovýskumnou ako aj pedagogickou prácou habilitanta. Pedagogické výsledky ako aj publikačná
činnosť odpovedá úrovni docenta. Všetky ukazovatele habilitant vysoko prekračuje. Mimoriadne uznanie patrí publikačnej činnosti, v ktorej Ing. Bugár
dosiahol špičkové výsledky.



CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitant svojou odbornou aktivitou preukázal schopnosť samostatnej tvorivej práce. Z predložených materiálov je jasná pedagogická aktivita ako aj
schopnosť prezentovať výsledky nielen na medzinárodných konferenciách ale najmä v kvalitných vedeckých časopisoch. Habilitačná práca spĺňa
všetky náležitosti kladené na takýto typ práce. S potešením môžem konštatovať, že Ing. Gabriel Bugár, PhD je vyzretou vedecko-pedagogickou
osobnosťou so zmyslom pre tvorivé myslenie a inovatívne riešenia.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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