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Diplomová práce je rozdelena do peti hlavních kapitol.
První kapitola pomerne detailne popisuje vlastnosti trí typu prejezdových zabezpecovacích

systému, které jsou v CR nejrozšírenejší (AŽD 71, PZZ-EA a ELEKSA 93). Popsána je struk-
tura každého typu, architektura a bezpecnostní koncepce, zpusob vazeb mezi bezpecným 10-
gickýmjádrem a periferiemi (výstražníky, závory, prejezdníky, ) a predávání informací k a
od obsluhy, ci k údržbe. Záver kapitoly je venován strucnému porovnání výše uvedených typu
PZo

V druhé kapitole je uveden strucný popis systému ETCS, zejména s ohledem na jeho vlast-
nosti ve vztahu k problematice v práci rešené.

Tretí kapitola pojednává o variantách pohybu vozidel vybavených mobilní cástí systému
ETCS v blízkosti prejezdu (vybaveného PZ) v závislosti na módech mobilní cásti.

Ctvrtá kapitola se zabývá možnostmi propojení PZ a ETCS. Diskutovány jsou jednotlivé
vlastnosti a stavy PZ a jejich vliv na vazbu s ETCS L2.

V páté kapitole, kterou lze oznacit za stežejní cást celé práce, se diplomant venuje proble-
matice vyrovnávání približovací doby (VPD). Popsány jsou duvody pro VPD, akceleracní a
deceleracní limity železnicních vozidel, dále je zde navržen zpusob ovlivnování PZ z hlediska
odložení výstrahy dle informací z RBC a navržen zpusob výpoctu doby odložení výstrahy.

Hodnocení

Splnení zadání:
Diplomant splnil zadání diplomové práce.

Dílcí vecné výhrady:
· V zadání diplomové práce je uvedena verze tzv. 2.3.0 d systémových specifikací ETCS

SUBSET-026, nicméne podle seznamu použité literatury diplomant pracoval s verzí
3.0.0.

· Vzhledem k duležitosti relé KZ v dalších úvahách v práci uvedených, by bylo vhodné
doplnit textový popis v kapitole 1.2.2 alespon ideovým schématem zapojení tohoto relé.

· Kapitola 3.5 Jízda podle strojvedoucího. Tento mód je primárne urcen pro situace, kdy je
v poruše nikoliv palubní, ale tratová cást systému ETCS nebo stávající zabezpecovací
systémy neposkytují informace, který by umožnily jízdu v módu s vetším podílem zod-
povednosti ETCS. Porucha palubní cásti ETCS velmi casto povede k nemožnosti pohybu
vozidla, resp. k nutnosti izolovat takovou palubní cást ETCS od ostatních systému vozi-
dla (zejména brzd). Není pravda, že jsou respektována ostatní platná rychlostní omezení.
resp. záleží na tom, co je temi "ostatními rychlostními omezeními" v práci myšleno.

· Chybí vysvetlení pojmu non-ETCS pri jeho prvním použití nebo jeho uvedení v seznamu
zkratek.

· Na rozdíl od první poloviny práce (kapitola 1),která je velmi pekne a prehledne napsána,
by si druhá cást práce (kapitoly 2 a zejména 3, 4 a 5) predstavující jádro rešené proble-
matiky zasloužila systematictejší strukturu a lepší propracování. Mnohé návrhy rešení
jsou pouze nastíneny, nejsou podrobneji diskutovány a velmi zrídka obsahují jejich roz-
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bor s ohledem na bezpecnostní rizika s nimi spojená, predávání informací a podstatné
vazby mezi systémy nejsou casto explicitne uvedeny - je treba si je domýšlet.

. Pojmy a zkratky nebývají v práci vždy používány korektne. Napríklad zkratka TSR, která
oznacuje Temporary Speed Restriction (docasné rychlostní omezení), tj. informaci vzni-
kající v RBC (obecne ve stacionární cásti ETCS) a prenášenou do mobilní cásti ETCS, je
používána i ve smyslu mimorádných (docasných) pomalých jízd na infrastrukture, které
mají platnost i pro vozidla nevybavená a vozidla pohybující se s mobilní cástí v nekterém
z degradovaných módu (kde se TSR neuplatnuje).

· Kapitola 3 se jmenuje ,,Analýza možností chování vozidla pod dohledem ETCS L2 pri
približování kprejezdu ajízde pres nej", presto se podkapitoly 3.3, 3.4 a 3.5 prejezdum
vubec nevenují, pouze strucne popisují konkrétní módy mobilní cásti ETCS.

· V kapitole 5.6 jsou použity pro znázornení rozhodovacích algoritmu formalizované zpu-
soby zápisu, jejichž význam není nikde vysvetlen.

Drobné (formální) výhrady:
· Nekonzistence v používání termínu oznacujícího relé I. skupiny bezpecnosti funkce.
· Nekonzistence pojmu "oprávnení kjízde" versus "povolení kjízde".
· Kapitola 3.2 první veta: Namísto pojmu "sune" je použit nevhodný pojem" tlací".
· Kapitola 4.5 první veta: "Jízdu nezavešeného postrku reší evropské TSl, kdejsou stano-

venyi rídícípakety. " Ve vztahuk tomutotvrzeníby bylo vhodnéuvéstpríslušnoulitera-
turu.

· Strana 53 první rádek: Namísto SSP je zde uvedeno SSR.
· Kapitola 5.2 se jmenuje "Akcelerace vlaku", nicméne dle jejího obsahu se krome zrych-

lování venuje i brzdení železnicních vozidel.

Jazyková úroven:
Jazyková úroven diplomové práce je velmi dobrá.

Grafická úroven:
Grafická úroven diplomové práce je výborná.

Soulad s normami, predpisy a zákonnými ustanoveními:
Diplomová práce je z formálního hlediska v souladu se všemi príslušnými normami, predpisy
a zákonnými ustanoveními.

Prípadné doplnující otázky k obhajobe diplomové práce:
1. Jak je závazná implementace(použití) paketu c. 88 v probíhajících a v pripravovaných

projektech aplikace ETCS v zemích EU?
2. Co se myslí vetou v kapitole 3.2 v predposledním odstavci: "...zda má po prujezdu

vlaku prejezdem dojít k ukoncení výstrahy nebo zda ponechat výstrahu zapnutou, pro-
tože další vlak je již tak blízko, že mezi otevrením prejezdu ajeho následným uzavre-
ním by nebyla dodržena národními predpisy stanovená predepsaná doba. "?

3. Jaký mód (dle SUBSET 026-4.4) je urcen pro pohyb vozidla, který je v CR oznacován
jako nezavešený postrk?

4. V kapitole 4.2.2, odrážka A) se píše o rešení, pri kterém by byla výstraha na PZ spuš-
tena výhradne na základe informací z RBC a to, jak pro tzv. ETCS, tak i pro
non-ETCS vozidla. Jak toto rešení pokrývá situaci, kdy z duvodu bežné uvažované po-
ruchy dojde k výpadku RBC (nedostupnost RBC), ale non-ETCS vlaky se pohybují
dle stávajících návestí a národního vlakového zabezpecovacího systému LS? .

5. Kapitola 4.3 bod a): Co se myslí pojmem národní TZZ?
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Celkové hodnocení:

Diplomant prokázal schopnost samostatne se zorientovat v množství zdroju informací vztahu-
jících se k problematice prejezdových zabezpecovacích systému a ETCS. Tato skutecnost je
zrejmá zejména v první polovine diplomové práce, která se venuje prehledu vlastností vybra-
ných typu prejezdových zabezpecovacích systému. Tuto cást lze doporucit jako vhodný pre-
hledný zdroj informací o techto typech prejezdových zabezpecovacích systému nejen pro úce-
ly výuky.
Ohledne druhé poloviny práce lze souhrnne konstatovat, že diplomant navrhl a v práci uvedl,
byt ne vždy s dostatecnou úrovní podrobnosti, množství ruzných vztahu a zajímavých rešení
k dané problematice, nicméne mel problémy s jejich prehledným a systematickým popsáním.
Z tohoto duvodu di lomantovi do orucu'i k obha'obe si ri ravit mimo 'iné i shrnutí
v odobe s stematického rehledu návrhu a rešení uveden' ch v ka itolách 4 a 5 di lomové
práce.

Z výše uvedených duvodu navrhuji diplomovou práci hodnotit stupnem:

Velmi dobre

Ve Vlkove pod Oškobrhem dne 10. 6. 2008


