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Diplomová práce je rozdelena do šesti hlavních kapitol (kapitoly 3 až 8).
Tretí kapitola definuje tzv. referencní architekturu, tj. prehledný model protokolu
EURORADIO v kontextu otevrené komunikacní síte, jejíž služby tento protokol využívá, a
navazujících uživatelských aplikací, které využívají služeb protokolu EURORADIO a služeb
otevrené komunikacní síte.
Ctvrtá kapitola podrobne popisu jednotlivá rozhraní mezi bezpecnými služba protokolu
EURORADIO a uživatelskými aplikacemi. V kapitole jsou rozebrány jednotlivé operace poskytované rozhraním pro prenos dat (navázání bezpecného spojení, prenos dat, ...).
V páté kapitola je popsána klícová cást protokolu - SFM (Bezpecný funkcní modul). Jsou
zde uvedeny veškeré cinnosti, které musí príslušná bezpecnostne relevantní platforma s implementovaným protokolem EURORADIO pro realizaci bezpecného prenosu informací nikoliv bezpecnou otevrenou prenosovou sítí vykonávat.
Byt co do rozsahu krátká, ale velmi podstatná šestá kapitola uvádí, jaké cinnosti a vlastnosti týkající se bezpecného prenosu informací musí být bud' úplne nebo cástecne pokryty
samotnou uživatelskou aplikací, nebot jsou mimo kompetence protokolu EURORADIO, protože vetšinou z duvodu aplikacní závislosti nejsou realizovány genericky v samotném EURORADIO protokolu.
V sedmá kapitole je uvedeno strucné porovnání vlastností protokolu EURORADIO a požadavku na prenos bezpecnostne relevantních dat otevrenou komunikacní sítí definovaných
v norme EN 50 159-2.
Osmá kapitola predstavuje hlavní výsledek celé práce, kterým je modelování funkcního
chování subsystému implementujícího protokol EURORADIO v pocítaci mobilní cásti sys-

tému ETCS(EVC - EuropeanVital Computer).Jako modelovacímetodikabyly zvolenytzv.
Prípady užití (Use Cases).
Hodnocení
Splnení zadání:
Diplomant splnil zadání diplomové práce.
Dílcí vecné výhrady:
· V práci není uvedeno, prostrednictvím jakého SW nástroje byly vytváreny prípady užití
uvedené v kapitole 8.
· Metodika Use Cases použitá v kapitole 8 by si zasloužila strucné vysvetlení (význam
objektu v diagramech, vztahy mezi objekty, význam relací «extends»
a «uses»,
popis struktury textové podoby prípadu užití).
Drobné formální výhrady:
· Preklep v názvu kapitoly 3.
Jazyková úroven:
Jazyková úroven diplomové práce je velmi dobrá.
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Grafická úroven:
Grafická úroven diplomové práce je velmi dobrá.
Soulad s normami, predpisy a zákonnými ustanoveními:
Diplomová práce je v souladu se všemi príslušnými normami, predpisy a zákonnými ustanoveními.
Prípadné doplnující otázky k obhajobe diplomové práce:
1. Kapitola 8.1 Rozsah systému. Co se zde rozumí pod pojmem "bezpecná aplikace "?
2. Z jakého duvodu se v prípadech užití témer nevyskytují alternativní scénáre (tj. rozšírení)?
Celkové hodnocení:
Diplomant prokázal schopnost samostatne se orientovat v rozsáhlých a komplikovaných specifikacích a normách týkajících se prenosového protokolu EURORADIO a problematiky prenosu bezpecnostne relevantních informací otevreným prenosovým systémem. Diplomová
práce predstavuje pro praxi vhodný a využitelný prehled dané problematiky.

Diplomovou práci navrhuji hodnotit stupnem:

Výborne
Ve Vlkove pod Oškobrhem dne 10.6.2009

