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Diplomová práce se zabývá problematikou použití rádiových sítí u Ceských drah. Práce je
pojata systematicky.

V první cásti se diplomant zabývá jednotlivými rádiovými pásmy, jejich vlastnostmi vcetne
základních teoretických a technických principu, na kterých rádiové síte pracují. Soucástí této
cásti je i zaclenení rádiového prenosu do referencního modelu OSI a modelu TCP/lP což se
v dnešní digitalizované dobe s ohledem na postupující prechod od analogových prenosových
systému k digitálním má své opodstatnení a svým zpusobem je i originální.

S ohledem na postupující digitalizaci sdelovacích a prenosových technologií je v soucasné
dobe nutné rešit konverzi analogových systému na IP technologii s využitím VolP prenosu.
Diplomant v této souvislosti upozornuje ve své práci na požadavky, které je nutné ošetrit pri
použití základních standardizovaných protokolu H.323 a SIP, což muže být využito pri dnešní
absenci dostupných zkušeností jako vodítko pri volbe konkrétní technologie.

Strucný popis drážních rádiových systému a jejich vývoj je pojat ve spojitosti s dnešním
rozclenením rádiových sítí dle organizacního clenení dráhy a SŽDC a s ohledem na
technologické postupy. Tato cást upresnuje použití jednotlivých sítí a pásem. Bohužel, jak to
plyne i z práce diplomanta je využití jednotlivých sítí ovlivnené dobou vzniku, respektive
potrebami dráhy v dobe zavádení rádiových sítí a odpovídají možnostem, které rádiová
technologie v té dobe umožnovala. V té souvislosti je zajímavé využívání selektivní
signalizace v drážním prostredí:

. v minulosti (pred cca 20 lety) technicky možné, nicméne pro znacnou poruchovost
nevyužívané

. v soucasnosti (minimální, nekteré radiostanice to ani neumožnují)

. v budoucnu požadované a to hlavne v souvislosti s dispecerským rízením.

Z tohoto pohledu je zajímavý rozbor možností standartních principu selektivní signalizace
v drážním prostredí. Závery této cásti lze využít v následné investicní výstavbe, nebot, jak již
bylo konstatováno, absence dnešní selektivní signalizace zpusobuje znacné problémy na
dispecersky rízených tratích (místní rádiové síte se obtížne ovládají z pozice dispecera), což
ve svém dusledku muže snížit bezpecnost provozu na železnici.

Ve srovnání rádiových prostredku diplomant upozornuje na nové funkce, kterými j sou nekteré
nové radiostanice standardne vybavovány a které by bylo vhodné systémove 'zakotvit
v požadavcích na nove porizované zarízení, Tyto funkce jsou duležité hlavne v místech, kde
dochází k omezování rídicího a údržbového personálu.



Ve znacné cásti diplomové práce se zpracovatel zabývá hardwarovou topologií nového
sdelovacího systému a to hlavne z pohledu na realizaci místních rádiových sítí. V této cásti je
zajímavá úvaha, která popisuje nároky rádiového systému na šírku pásma v prostredí IP.

V souvislosti s prechodem na IP prostredí diplomant upozornuje na nutnost upravit koncepci
záznamu hovorového provozu. I v té se shoduji s názorem diplomata, že v budoucnu je nutné
se zabývat hlavne soustredením záznamu do nekolika center, kdy pro prenesení z místa
vzniku do místa záznamu se navrhuje použít VoIP principu prenosu. V této cásti je zajímave
zpracován výcet doprovodných parametru, na základe kterých je možné vyhledávat v úložišti
záznamu.

Prístup diplomanta k zadávanému úkolu:

Diplomant systematicky probral zadanou problematiku. Zvoleným postupem dle mého názoru
splnil zadání.

Dosažené výsledky:

Diplomová práce obsahuje komplexne zpracované posouzení s upozornením na nekteré
nedorešené aspekty.

Splnení norem, zákonných ustanovení a predpisu:

Výsledky diplomové práce nejsou v rozporu s platnými normami, smernicemi a predpisy.
Nicméne s ohledem na zmínená rádiová pásma pro místní práce a zúžený kmitoctový odstup
je možné uvažovat s dílcími zmenami v drážních predpisech.

Originálnost rešení:

S ohledem na systémovou problematiku, která je spíše analytická, dle mého názoru není
vhodné predkládat tuto práci k autorskému osvedcení ci k patentovému rízení.

Hodnocení diplomové práce:

Diplomovou práci tímto s ohledem na výše uvedené hodnotím známkou

Výborne.
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