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Při vypracování oponentského posudku pro jmenování doc. Ing. Miloše Drutarovského, CSc. 

za profesora jsem čerpal zejména z podkladů, které mně poskytla Fakulta elektrotechniky a 

informatiky Technické univerzity v Košicích. Rovněž zdrojem informací bylo víc než desetileté 

osobní poznání inauguranta a spolupráce s ním v oblasti výzkumu.  

V pedagogické oblasti má inaugurant mnohaleté rozsáhlé zkušenosti. V dřívějším se orientoval 

zejména na oblast výuky tematicky zaměřené na zpracování signálů a návrh hardwarových 

obvodů pro zpracování signálů. V posledním období je jeho pedagogická činnost soustředěna 

na procesorovou techniku, signálové procesory a aplikovanou kryptografii. Po dobu své 

pedagogické činnosti vybudoval a v současnosti je garantem několika stěžejních předmětů, a to 

jak v bakalářské, tak v inženýrské formě studia. Doc. Drutarovský působil jako hostující 

profesor na Université Jean Monnet, Saint-Etienne, kooperoval s partnerskými organizacemi 

v rámci projektů Erasmus v Německu, Belgii a Norsku. Je autorem učebních textů dvou 

předmětů změřených na mikroprocesory a signálové procesory a spoluautorem jedné 

vysokoškolské učebnice, dále je autorem odborného překladu jedné knižní publikace 

Informační a síťová bezpečnost. Doc. Drutarovský se podílel na návrhu a vybudování 

výukových experimentálních pracovišť a vytvoření přípravků pro výuku. Vedl 80 diplomových 

a 16 bakalářských úspěšně obhájených prací. Rovněž byl školitelem čtyř doktorandů s úspěšně 

obhájenými dizertačními pracemi. Byl zapojen do řešení mezinárodních projektů zaměřených 

na pedagogickou činnost. Na základě uvedených skutečností můžeme konstatovat, že 

pedagogická aktivita doc. Drutarovského je na požadované úrovni způsobilé pro působení na 

postu profesora.   

Vědecko-výzkumné zaměření doc. Drutarovského můžeme rozdělit na oblast zpracování 

signálů a oblast aplikované kryptografie. V oblasti zpracování signálů se zaměřuje na návrh 

algoritmů číslicového zpracování signálů a jejich systémovou optimalizaci pro implementaci 

ve vestavných zařízeních na bázi jednočipových mikroprocesorů, signálových procesorů a 

obvodů FPGA. V oblasti aplikované kryptografie se zabývá návrhem, implementací a 

optimalizací kryptografických algoritmů a jejich stavebních bloků v různých technologiích. 

Výsledky jeho vědecko-výzkumné činnosti jsou pozoruhodné. Inaugurant je 

autorem/spoluautorem 3 monografií, 6 vědeckých článků v karentovaných časopisech, 



29 vědeckých článků v neimpaktovaných časopisech, 70 příspěvků na vědeckých konferencích. 

Je spoluautorem 2 patentů. Má 160 citací evidovaných v databázi Web of Science, v databázi 

SCOPUS je to 323 citací. Jeho WoS H-index je 8. Tyto výsledky považuji za nadstandardní, 

potvrzující schopnost inauguranta dosahovat trvale významné výsledky uznávané jak doma, tak 

v zahraničí. Doc. Drutarovský má velmi rozsáhlou a úspěšnou činnost v oblasti řešení 

zahraničních a tuzemských výzkumných projektů. Za zmínku stojí projekt APPV, kde je 

doc. Drutarovský zodpovědným řešitelem, řešící problematiku senzorových sítí pro detekci, 

lokalizaci a sledování osob. Pozoruhodný je rovněž počet projektů COST, do kterých je nebo 

byl zapojen jako spoluřešitel a člen řídících výborů. V současnosti je členem řídícího výboru 

projektu COST IC 1303 s velmi aktuálním obsahem: zlepšení kvality života lidí s využitím 

informačních a komunikačních technologií. Rovněž je aktivní v oblasti spolupráce 

s průmyslem. Je členem mnoha programových výborů vědeckých konferencí, odborných rad a 

komisí. Je recenzentem příspěvků v prestižních časopisech a konferencích.   

V rámci výzkumu návrhu bezpečných hardwarových zařízení jsem se s doc. Drutarovským 

mnohokrát osobně setkal na konferencích a jiných vědeckovýzkumných akcích. Moje osobní 

zkušenost s doc. Drutarovským týkající jeho odbornosti v oblasti návrhu a implementace 

kryptografických komponent jako jsou PUF (Physical Unclonable Functions)  a TRNG (True 

Random Number Generators) jsou velmi pozitivní. Pokládám ho za špičkového odborníka 

v této oblasti minimálně evropského rozměru. 

Závěrem konstatuji, že doc. Drutarovský je odborně erudovanou osobností v oblasti zpracování 

číslicového signálu pomocí specializovaného hardware a v oblasti aplikované kryptografie, a 

to zejména v návrhu a řešení bezpečnostních aspektů kryptografických primitiv PUF  a TRNG 

na různých technologických platformách. Rovněž je doc. Drutarovský vynikající pedagog 

s mnohaletou praxí.  

Na základě předložených podkladů a na základě osobních zkušeností s plnou odpovědností 

doporučuji jmenování  

doc. Ing. Miloše Drutarovského, CSc. 

za profesora v studijním oboru 5.2.15 telekomunikácie. 

Praha, 31. 8. 2017 

 

       prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. 

        FIT ČVUT v Praze 


