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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza rozhraní železniční infrastruktury Konceptu Železnice 4.0 
Jméno autora: Daniel Chlebek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta dopravní (FD) 
Katedra/ústav: K620 – Ústav dopravní telematiky 
Oponent práce: Ing. Radek Dobiáš Ph.D. MBA 
Pracoviště oponenta práce: Správa železnic, státní organizace 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější z důvodu, že kombinuje potřebu orientace v konceptu Železnice 4.0, souvislostech se 
systémem ETRMS/ETCS a zároveň v detailech funkcionality prvků zabezpečovacího zařízení. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo obecně splněno. Drobnou výhradu mám k definici funkčních požadavků rozhraní jednotlivých objektových 
kontrolérů. Z textu práce jasně vyplývá, co jsou požadované funkční vlastnosti rozhraní, nicméně pokud se kapitola 
jmenuje „funkční požadavky“ měla by tyto požadavky obsahovat, nebo odkazovat na jiné místo práce, kde jsou uvedeny. 
Na druhou stranu student neváhal zabrousit do doposud málo známých vod rozhraní EULYNX i když to zadáním nebylo 
takto požadováno. Navíc je součástí práce i praktický příklad možné implementace konceptu Železnice 4.0 na úseku 
Batelov – Spělov, kde Správa železnic plánuje pilotní instalaci zabezpečovacího zařízení s implementovaným rozhraním 
EULYNX.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student provedl rešerši veřejně dostupných údajů k jednotlivým prvkům zabezpečovacích zařízení. Jako zvláštní se může 
zdát, že prvky firmy AŽD Praha s.r.o. jsou zmíněny spíše okrajově, i když se jedná o největší českou firmu dodávající 
zabezpečovací zařízení. Student tuto situaci v práci nijak nekomentuje. Firma AŽD Praha bohužel i přes intervence 
nereflektovala na žádosti o poskytnutí podrobnějších údajů, které by byly využitelné v této práci. Student tedy využil 
dostupné informace od jiných výrobců. I proto studentův postup řešení této práce hodnotím jako správný. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student se podrobně seznámil s Konceptem Železnice 4.0, se souvislostmi Železnice 4.0. se systémem ETRMS/ETCS a 
s prvky železničních zabezpečovacích zařízení. Práce je na velmi dobré odborné úrovni. Okrajově využívá neobvyklé 
odborné termíny, nicméně to není na škodu k pochopení textu. Student široce využil znalosti z odborné literatury, 
z podkladů předaných vedoucím práce a zřejmě i ze svého studia. Podrobně se též zabýval příklady prvků zabezpečovacích 
zařízení využívaných v praxi.  Student navrhl využití svých poznatků na reálné trati. Zde mi jako výsledek trochu chybí 
výsledná bilance očekáváné spotřeby za jednotlivé úseky tratě. Zaujalo mě též, že student uvažuje s objektovým 
kontrolérem pro EOV. S touto logikou bych očekával uvažování i objektového kontroléru pro BTS systému GSM-R. 
Z hlediska napájení z průběžné linky 400 V lze ještě uvažovat se spotřebou ovládacích prvků pro trakční vedení (úsekových 
odpojovačů apod.) a informačních systémů na zastávkách a případných dalších sdělovacích zařízení. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je velmi dobře čitelná. Uvedené obrázky, tabulky a výpočty jsou dobře čitelné a srozumitelné. Z typografického a 
jazykového hlediska nemám co vytknout. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student vybral vhodné zdroje. V textu je možné dobře rozlišit studentovy vlastní výsledky od citovaných informací. 
Neshledal jsem žádné porušení citační etiky. Citace jsou uvedeny v souladu s citačními zvyklostmi. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Ve všeobecnosti jsem z práce nadšený. Naznačuje další možnosti využití technologie objektových kontrolerů, uvažuje 
s využitím všeobecně použitelného otevřeného rozhraní EULYNX a ukazuje, že takový přístup je řešitelný. Velmi bych 
doporučoval, aby student u tématu setrval a rozpracoval do větších podrobností např. liniové napájení prvků, bezpečnost 
navrženého řešení jak z hlediska funkční a technické bezpečnosti prvků a jejich kontrolerů tak z hlediska kybernetické 
bezpečnosti, detailní návrh některých objektových kontrolérů nebo v neposlední řadě i rozpracování některého z EULINX 
SCI rozhraní pro využití u Správy železnic. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Student dle mého názoru prokázal, že je schopen samostatné práce, úroveň předložené bakalářské práce je plně 
vyhovující pro obhajobu. Mé hodnocení nejvíce ovlivnila šíře znalostí a technických detailů, které student 
potřeboval použít a také použil pro řešení zadání tohoto rozsahu. Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
Otázky k obhajobě: 
1) V práci se zmiňujete o tom, že u jednotlivých kontrolerů (zejména přejezdů nejsou baterie). Jeden z českých 
výrobců nyní nasazuje do provozu přejezd na bázi kontrolerů, s napájením po 400 V DC lince a má u PZS i baterii. 
Dokážete zhodnotit, proč může být výhodné nebo dokonce potřebné přeci jen baterii u PZS baterii mít? 
2) Pokud by v úseku Batelov – Spělov – Kostelec u Jihlavy (mimo) uvažovala Správa železnic o využití rozhraní 
EULINX i k jednotlivým prvkům, dokážete načrtnout architekturu přenosového systému a počet potřebných 
optických vláken pro takový účel? 
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