
Návrh inauguračnej komisie na vymenovanie
Dr. rer. nat. Martina Drozdu za profesora v odbore "Informatika"

Vo veci žiadosti Dr. rer. nat. Martina Drozdu o začatie vymenúvacieho konania shválila Vedecká rada FMFI 
UK na svojom zasadnutí 30. 11. 2020 inauguračnú komisiu a oponentov v nasledujúcom zložení:

Inauguračná komisia:

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. (predseda, FMFI UK, Bratislava)
prof. Ing. Pavol Horváth, CSc. (CVT STU v Bratislave)
prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (MFF UK v Prahe)
RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. (MÚ SAV v Bratislave)

Oponenti:

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., PhD. (KI MU v Brne)
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. (FEI STU v Bratislave)
Univ. prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Markus Rupp (TU Wien)

Dňa 18. 12. 2020 inauguračná komisia vypracovala Stanovisko k žiadosti Dr. rer. nat. Martina Drozdu o
vymenovanie za profesora v odbore "Informatika", v ktorom skonštatovala, že uchádzač spĺňa všetky kritériá
na vymenovanie za profesora  pre odbor "Informatika" platné na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave. Dňa 29. 4. 2021 sa o 9:00 v posluchárni "C" na FMFI UK a paralelne
online  na  platforme MS Teams  konala  inauguračná  prednáška  uchádzača,  na  ktorej  sa  zúčastnili  všetci
oponenti  a členovia inauguračnej  komisie.  Následne po nej  inauguračná komisia a oponenti  rokovali  na
neverejnom zasadnutí.  Na  základe  vypočutej  inauguračnej  prednášky  a  po  oboznámení  sa  so  všetkými
predloženými materiálmi a dostupnými informáciami zhodnotili vedeckú a pedagogickú činnosť Dr. rer. nat.
Martina Drozdu a predkladajú nasledovnú správu.

1  . Základné údaje o uchádzačovi  

Vzdelanie:
1995 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, titul inžinier (Ing.), odbor Automatizácia
2004 Fachbereich Informatik, Leibniz Universität Hannover, SRN, titul Dr. rer. nat.
2012 Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, Leibniz Universität Hannover, SRN,

titul Privatdozent (PD), habilitácia v odbore Informatika

Zamestnanie:
1997 - 2003 vedecko-výskumný pracovník, Ústav informatiky SAV
2003 - 2005 a 2006 - 2012

výskumný pracovník, Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, 
Leibniz Universität Hannover

2013 - 2014 vedecko-výskumný pracovník,  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
2014 - doteraz docent v odbore Aplikovaná informatika, FEI STU v Bratislave
2015 - 2019 prodekan pre zahraničné vzťahy, FEI STU v Bratislave

2. Vedecký profil uchádzača

Vedecké zameranie
ad-hoc  siete,  mobilné  výpočty,  modelovanie  a  simulácia zložitých  systémov,  umelé  imúnne  systémy,
biológiou inšpirované systémy, detekcia chýb

Zhodnotenie vedeckého prínosu a publikačnej činnosti uchádzača

Vedecká činnosť uchádzača sa počas jeho pôsobenia na ÚI SAV v r. 1997-2003 sústredila hlavne na štúdium
faktorov,  ktoré  ovplyvňujú  výkonnosť  bezdrôtových  sietí,  konkrétne  na experimentálne  porovnávanie



kombinácií  protokolov  v  MAC  a  smerovacích  (routing)  vrstvách  sietí.  Vyvrcholením  tejto  časti  bol
uchádzačov výskumný pobyt v Los Alamos National Laboratory, počas ktorého publikoval experimentálne
porovnanie kombinácií  MAC a smerovacích protokolov vzhľadom na viaceré vlastnosti  siete.  Štatistická
analýza výsledkov ukázala interakciu medzi protokolmi na rôznych vrstvách siete, čím sa preukázalo, že
výkonnosť  daného protokolu  sa  nedá  spoľahlivo  analyzovať  nezávisle  od  zvyšných vrstiev  siete.  Práca
(ACM MobiHoc 2002) vyvolala v komunite rozsiahly citačný ohlas (75 citácií) vrátane médií ako ACM
Transactions, IEEE Transactions a mnohých ďalších kvalitných časopisov.

Druhá časť uchádzačovej vedeckej práce je zviazaná s jeho pobytom na  Leibniz Universität Hannover v
rokoch 2003-2013. V tomto období pracoval najmä na detekcii neželaného správania v ad-hoc sieťach. Ad-
hoc  siete  sú  spravidla  energeticky  aj  výpočtovo  limitované,  a  zároveň  sú  vystavené  riziku  zlyhania
komponentov či  nepriateľských útokov.  Detekcii  neštandardného správania  samotonou sieťou je preto v
komunite venovaná veľká pozornosť. Cieľom je navrhnúť energeticky a výpočtovo úsporné detektory, ktoré
sú zároveň adaptívne a dokážu automaticky detegovať nové typy neželaného správania. Uchádzač zásadnou
mierou  prispel  k  rozvoju  návrhovej  metodiky  AIS  (artificial  immune  system)  inšpirovanej  imunitným
systémom  biologických  organizmov.  V sérii  publikovaných  prác  (časopisy  ako  Int.  J.  Communication
Systystems,  Natural Computing,  Cybernetics and Systems  a viaceré konferencie) navrhol detekčný systém
založený na AIS a ukázal, že využitím efektov ako kostimulácia a negatívna selekcia je možné dosiahnuť
adaptívny  systém,  ktorý  je  zároveň  spoľahlivý  aj  energeticky  efektívny.  Práce  boli  bohato  citované
(najcitovanejšia práca z IEEE CEC 2007 má 37 citácií). 

V súčasnosti sa  uchádzač  venuje analýze trajektórií používateľov v mobilných sieťach, špeciálne využitiu
algorimov na zarovnávanie reťazcov, prevažne používaných v bioinformatike, pri eliminovaní artefaktov v
zaznamenaných trajektóriách (napr. MobiCase, Springer 2019).

Zoznam uchádzačových publikácií obsahuje 38 publikácií evidovaných v databáze Scopus, z toho 1 kapitolu
v  monografii  vydanej  nakladateľstvom  Springer,  3  práce  v  CC  časopisoch,  2  práce  v  časopisoch
registrovaných v SCOPUS,  a 28 príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách, z ktorých viaceré
(napr. ACM MobiHoc) spĺňajú kritériá kategórie A pre odbor informatika.

Na  svoje  práce  uchádzač  zaznamenal  celkovo 187 citácií  evidovaných v  databáza  SCOPUS,  z  ktorých
výrazná väčšina je v zahraničných publikáciách.  Komisia konštatuje,  že počet  publikácií  napĺňa a počet
citácií  výrazne prekračuje kritériá  stanovené pre uchádzačov o titul profesora v odbore "Informatika" na
FMFI UK.

Medzinárodná vedecká spolupráca, pozvané prednášky

Uchádzač  absolvoval  výskumné  pobyty  v  Los  Alamos  National  Laboratory  (1999  -  2002)  a  Leibniz
University Hannover (2003 - 2005 a 2006 - 20012). Predniesol množstvo pozvaných prednášok, medzi inými
pre  CREATE-NET  (Center  of  REsearch  And  Telecommunication  Experimentations  for  NETworked
communities) Trento, IBM Research Zurich, National United University Taiwan, University of York, TU
München, RWTH Aachen, TU Berlin, GI/Dagstuhl Research Seminar. 

Účasť na riešení výskumných grantov

Uchádzač  bol  zodpovedným riešiteľom,  resp.  spoluriešiteľom 3  domácich  výskumných projektov  a  v  1
zahraničnom  projekte  bol  zodpovedným  riešiteľom  za  slovenskú  stranu.  Okrem  toho,  počas  svojich
zahraničných pobytov bol v 1 zahraničnom projekte zodpovedný riešiteľ za Leibniz University Hannover a
bol spoluautorom 3 výskumných projektov. K významným projektom patria:

• Research Center for the Analysis and Protection of Data - EU Operational programme Research and
Development, 2014 - 2015

• Security  and  privacy  in  mobile  computing  ecosystems,  DAAD  (Deutscher  Akademischer
Austauschdienst) project, 2015

• Survivable Ad hoc Networks, DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), 2006 - 2012
• Scenario-based  approaches  for  misbehavior  detection  in  ad  hoc  wireless  networks,  DAAD

(Deutscher Akademischer Austauschdienst) 2007 -2008



Ocenenia a ďalšie aktivity

Uchádzač  získal  štipendium Danish  Research  Academy (1998).  Je  predsedom riadiaceho  grémia  Akcie
Rakúsko-Slovensko (2020) a oponent projektov EU FP7. Je členom Association for Computing Machinery
(ACM) a recenzentom pre viaceré časopisy (Springer, Elsevier, IEEE). 

3. Pedagogický profil uchádzača

Pedagogická činnosť

Uchádzač začal pedagogicky pôsobiť v roku 2006 na Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, Leibniz
Universität Hannover,  kde viedol prednášku  Ad hoc sensor wireless networks  počas štyroch semestrov v
rokoch 2006 - 2011. Takisto tu viedol seminár Artificial Immune Systems, 1 bakalársku a 1 diplomovú prácu.

Od roku 2013 pôsobí  na Ústave informatiky a matematiky FEI STU v Bratislave, od.  r.  2014 v pozícii
docenta. Prednáša predmety: Algoritmizácia a programovanie, Programovacie techniky, Počítačové siete 2,
Mobilné výpočty v celkovom rozsahu 19 semestrov. Viedol  27 bakalárskych prác a 17 diplomových prác.
Vypracoval 2 učebné texty, vydané vo vydavateľstve Spektrum STU. 

Vedecká škola

Uchádzač  viedol dvoch úspešne ukončených doktorandov na FEI STU (v r. 2016 a 2019). 

Garantovanie študijných programov

Je členom programovej komisie študijného programu  Aplikovaná informatika a členom odborovej komisie
doktorandského študijného programu  Aplikovaná informatika, resp. Informatika. 

Riadiace a akademické funkcie

V r. 2015 - 2019 zastával funkciu prodekana pre zahraničné vzťahy na FEI STU. V súčasnosti je riaditeľom
Ústavu informatiky a matematiky, FEI STU.

4. Odborné posúdenie prednesenej inauguračnej prednášky

Inauguračná prednáška  s názvom "Ad hoc networks: modeling, simulation and performance" sa uskutočnila
tak, ako bolo oznámené. Vzhľadom na protiepidemické opatrenia bola väčšina oponentov, členov komisie a
hostí  prítomná  dištančne  cez  zverejnenú  linku  na  platformu MS Teams.  Prednášky  sa  zúčastnili  všetci
členovia  inauguračnej  komisie  a oponenti, dekan FMFI UK,  9 členov Vedeckej  rady FMFI UK a ďalší
hostia.

Uchádzač pripravil prednášku pre širšie odborné publikum. Koncipoval ju do troch častí, ktoré predstavujú
tri výzvy pri modelovaní ad-hoc sietí a zároveň tri oblasti, ktoré tvoria ťažisko jeho vedeckej práce. V prvej
časti  priblížil  výskum interakcií  medzi protokolmi na rôznych vrstvách ad-hoc sietí.  Predstavil  výsledky
experimentov potvrdzujúce, že tieto interakcie, s ktorých existenciou sa pri návrhu protokolov nepočítalo,
majú vplyv na výkon siete. V druhej,  najobsiahlejšej časti,  sa venoval návrhu mechanizmov na detekciu
neželaného správania (v dôsledku chýb alebo útokov) v sieti. Predstavil nový prístup, inšpirovaný ľudským
imunitným  systémom,  pri  ktorom  sa  využíva  viacero  nezávislých  čiastkových  detektorov  s  rôznymi
vlastnosťami.  Výsledný  efekt  sa  dosahuje  vzájomnou  interakciou  medzi  jednotlivými  detektormi.
Prezentoval experimentálne výsledky, ktoré dokumentujú, že táto architektúra umožňuje navrhovať detekčné
systémy, ktoré dosahujú vysokú mieru spoľahlivosti (s ohľadom na obmedzené výpočtové možnosti siete) a
pritom sú energeticky úsporné. V záverečnej časti  predstavil  svoj prebiehajúci výskum v oblasti  analýzy
trajektórií používateľov v ad-hoc sieti s využitím algoritmov na zarovnávanie sekvencií, vyvinutých v oblasti
bioinformatiky. V diskusii nasledujúcej po prednáške zaznelo viacero otázok, na ktoré uchádzač  pohotovo a
fundovane odpovedal. 



Komisia  konštatuje,  že  inauguračná  prednáška  bola  dobre  pripravená,  mala  vysokú  odbornú  úroveň  a
poskytla aj dobrý prehľad o vedeckej práci uchádzača a jeho prínose k štúdiu ad-hoc sietí. Zároveň bola
dostatočne  zrozumiteľná  aj  pre  širšiu  odbornú  verrejnosť,  čím  uchádzač  jasne  dokumentoval  svoje
pedagogické schopnosti. 

5. Vyjadrenia oponentov

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., PhD.

"Jak demostruje předložený seznam publikační činnosti, M. Drozda má široký záběr v různých tématech
teoretické i aplikované informatiky a komunikačných technologií: od využití Petriho sítí, přez výzkum ad
hoc a senzorových sítí, až po výskum imunitou inspirovaných technik a biologických systémů pro počítačové
sítě a systémy."

"Doporučuji,  aby pan Ing.  Martin  Drozda,  Dr.  rer.  nat.,  Privatdozent  byl  jmenován profesorem,  protože
splňuje očekávání informatické komunity a je kvalitním akademikem s výrazným tvůrčím přínosem."

prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.

"Dr. rer. nat. Martin Drozda spĺňa všetky kritériá pre inauguráciu za profesora, pričom kritérium počtu citácií
vysoko prevyšuje. Na základe predložených materiálov môžem konštatovať, že Dr. rer. nat. Martin Drozda je
uznávanou pedagogickou a vedeckou osobnosťou doma aj v zahraničí."

"Na  základe  hore  uvedených  skutočností  podporujem  vymenovanie  Dr.  rer.  nat.  Martin  Drozdu  za
profesora."

Univ. prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Markus Rupp 

"In his work he has shown novel, innovative approaches which have been accepted well in the scientific
community. Particularly to mention is the innovative approach to use aspects of the biological auto-immune
system to prevent  adversarial  attacks  in  protocols.  Many  pieces  of  his  work  have  been  cited  by  other
researchers, showing the relevance and impact of his work."

"I  recommend  Dr.  Martin Drozda  to  be  awarded  the  professor  degree  from  Comenius  University  in
Bratislava."

6. Záver

Na základe vyššie uvedených skutočností inauguračná komisia na svojom rokovaní dňa 29. apríla 2021, po
oboznámení  sa  so  všetkými  predloženými  dokladmi,  po  vypočutí  inauguračnej  prednášky  a  následnej
rozprave, dospela jednomyseľne k nasledujúcim záverom:

• Vytvorením originálnych vedeckých prác, publikovaných v kvalitných vedeckých médiách, a berúc
do úvahy rozsiahly citačný ohlas v medzinárodnej komunite, Dr. rer. nat. Martin Drozda preukázal
svoju vedeckú kvalifikáciu, aj to, že je uznávanou vedeckou osobnosťou doma aj v zahraničí.

• Dr. rer. nat. Martin Drozda má za sebou rozsiahlu pedagogickú činnosť na Slovensku aj v zahraničí.
• Dr. rer. nat. Martin Drozda spĺňa všetky odborné i pedagogické kritériá na vymenovanie za profesora

v odbore Informatika.

Inauguračná komisia spolu s oponentami preto jednomyseľne odporúčajú Vedeckej rade FMFI UK v
Bratislave, aby schválila návrh na vymenovanie Dr. rer. nat. Martina Drozdu za profesora v odbore
Informatika.

V Bratislave, 29. 4. 2021

prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
predseda komisie
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