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Název disertační práce:

Systém na podporu dispečerského řízení železniční dopravy ana|yzující data o po|oze

kolejov'ých vozidelzískaných ze systémů GNss

L. Základní charakteristika

Z poh|edu školite|e mohu souhrnně charakterizovat dosavadní odborné působení mého
doktoranda násIedovně:

. Doktorand up|atňova| v průběhu ce|ého doktorského studia samostatný a tvůrčí přístup

k řešení vybraných výzkumných úko|ů.
. Výs|edky v|astní výzkumné činnosti doktorand konfrontovaI s přís|ušnými odbornými

komunitami a zveřejni|je v rámci re|evantních pub|ikací.
. Doktorand prokázaI schopnost spo|upráce na výzkumné činnosti s da|šími spoIuřešiteIi.
. Předložená disertační práce představuje přirozené završení dosavadní doktorandovy

vědecko-výzkumné práce, přičemž je zaměřena na odborné problémy, jej ichž řešení se
doktorand v pos|edních |etech věnova|.

2, Posouzení disertační práce

Cí|em disertační práce by|o navrhnout původní metodiku |okalizace ko|ejových vozide|
(h|avně v rámci jednoko|ejných regioná|ních tratí) s využitím systémů GNss' Za tímto úče|em
byl vyvinut a ověřen příslušný mode| ko|ejové infrastruktury, který je za|ožen na
matematickém mode|u graf , jenž kromě jiného využívá údaje o naměřených
G PS-souřad nicích hektometrovn íků.

2.]. Původnost řešení

V disertační práci jsou představeny výs|edky v|astní doktorandovy výzkumně-vývojové
činnosti, které jsou zejména představovány:

. Novou metodikou |oka|izace kolejových vozide|, která využívá původní model ko|ejové
infrastruktury. Uvedená metodika je za|ožena na získávání údajů o aktuá|ních
GPS-po|ohách daných ko|ejových vozidel. Tyto údaje jsou vztaženy k mode|u železniční
infrastruktury a nás|edně je prováděna přís|ušná |okaIizace.



/ 
. Návrhem dop|ňkové podpory dispečerského řízení že|ezniční dopravy poskytující

r informace o výskytu nestandardních, resp. krizových provozních situacích' Zmíněné
situace (napřík|ad protisměrn é jízdy na jednoko|ejných tratích) jsou identif ikovány na
modeIu infrastruktury s využitím grafových a|goritmů.

Z h|ediska dosažených výs|edků zpracovaných v disertační práci |ze jednoznačně konstatovat,
že vytyčený cí| by| sp|něn.

2,2 Vztah zkoumané prob|ematiky k oboru doktorského studia

Téma disertační práce jednoznačně přís|uší do oboru doktorského studia lnformační,
komunikoční a řídicí technologie.

2.3 Formá|ní stránka disertační práce

Formální stránku disertační práce považuji za velmi dobrou, přičemž stejně hodnotím i její
jazykovou úroveň.

3. Pub|ikační činnost

Přehled doktorandovy pubIikační činnosti podIe mého názoru svědčí o schopnosti
prezentovat výs|edky v|astního výzkumu v rámci příslušných odborných komunit '

4. Práce na výzkumných a aplikačních projektech

V rámči níže uvedeného seznamu jsou uvedeny interní grantové projekty Univerzity
Pardubice, na nichž doktorand participova| na pozici hlavního řešite|e:

. sG6000o3/2olo - Softwarová podpora dispečerského řízení že|ezniční dopravy
- Projekt by| zaměřen na výzkum softwarových podpor dispečerského řízeníže|ezničnídopravy.

. sG6100o4/2o7t. Mode|ování že|ezniční ko|ejové dopravní infrastruktury
- Řešenívybraných prob|émů spojených s modely ko|ejové že|ezniční infrastruktury a z ob|asti

a utomatizovaných softwarových systém ů.

. sGFE|04/2012 - Mode|y infrastruktury a provozu pozemních dopravních a obs|užných
systémů
- Projekt by| zaměřen využítí zařízení umožňujícího s|edování projetých trajektorií mobi|ními

(dopravními) eIementy s možností identif ikace po|ohy, případně konf|iktní situace (např.
protisměrných jízd a pod.).

l sGFE|03/2ot3 - Mode|y infrastruktury a provozu pozemních dopravních a obs|užných
systémů
- Zaměření na identif ikace po|oh dopravních e|ementů a návrh systému na podporu vedení

p|ánu obsazení ko|ejí v osobních že|ezničních stanicích.



(

sGsFE|-2014007 - |NFROP - Mode|y infrastruktury a provozu pozemních dopravních
systémů
- Projekt zaměřen na návrh nové vrstvy mode|u že|ezniční infrastruktury, návrh

šká|ovateIného modeIu dopravní infrastruktury a zkoumání dynamiky jízdy v|aku'

. sGsFE|-2015008 - Mo|N - Mode|y infrastruktury a provozu pozemních dopravních a
obs|užných systémů
- Hlavním zaměřením projektu by|o da|ší rozpracování technik identif ikace po|oh ko|ejových

vozide| (za|ožených na zpracování informací ze získávaných ze systémů GNss) v rámci
třívrstvého modeIu, zkoumání mezoskopickeho modeIu že|ezniční infrastruktury a verif ikace
simu|ačních mode|ů v ABAsim architektuře.

sGs-201.6-018-Mo|N2 - Mode|y infrastruktury a provozu pozemních dopravních a
obs|užných systémů - v řešení
- Zaměření na identifikace nestandardních/krizových situací ko|ejových vozide| s důrazem na

jednokoIejné regionální tratě, zkoumání možností podpory rozhodování v rámci
mesoskopíckého simu|átoru žeIeznice.

5. odborné stáže a pracovní pobyty

V průběhu studia doktorand abso|vova| řadu stáží, pracovních pobytů a odborných
konzu|tací, které mu umožnily dobře zv|ádnout řešení odborné prob|ematiky, jež řeši| ve své
disertační práci. V nás|edujícím seznamu jsou uvedeny nejdů|ežitější z uvedeného typu
aktivit:

Mcleod lnstitute of Simu|ation Sciences - University of Geno a, |tá|ie, 2ot2
Stáž zaměřená na oblast simu|ací dopravních systémů

TUDc-sŽDc , Brno,201'4
- Konzultace V oblasti datových mode|ů že|ezniční infrastruktury

Faku|ta riadenia a informatiky, ŽiI inská univerzita, 201.0
- Konzu|tace v ob|asti využívání G|S systémů nad databázíoRAcLE pro uchovovávání

mu|t id imenz ioná lních dat

University of SeviIle - Sevi||a, Španě|sko, 2013
- Konzu|tace v ob|asti |okaIizace dopravních e|ementů

Tax and Customs Administration (Belastingdienst)- Apeldoorn, Nizozemsko,2OL4
- Konzu|tace v ob|asti návrhů veIkých informačních systémů



6. Pedagogické působení

Doktorand se na Unlverzitě Pardubice věnova|, resp. stále věnuje pedagogickému působení
v rámci vybraných předmětů bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů -
jedná se o nás|edující studijní předměty: Úvod do jazyka C (výuka probíhá v českém i
anglickém jazyce), Datové struktury, Dotové struktury a algoritmy a Projektovóní
dotabózových systémů. -

7. Závérhodnoceni

Před|oženou d isertačnípfác i  lng.Jana F ikejze doporuču j  i  kobhajobě.
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