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Posudek oponenta 
 
Téma dizertační práce:    Výkonnost služby GNSS pro aplikace prostorové navigace civilního 
                                                 letectví v ČR. 
Autor DDP:                           Ing. Pavel PTÁČEK,  doktorand VUT v Brně/FSI/Letecký ústav 
Oponent:                               Doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.,   VUT v Brně, FSI, Letecký ústav. 

 
  
    Při čtení zprávy o dizertační práci pana Ing. Pavla Ptáčka jsem v jejím úvodu našel zajímavý a 
přínosný exkurz do historie navigace a letecké navigace a ucelený výklad pojmu „navigace 
založená na výkonnosti“, používaný v posledních letech. Našel jsem i strukturovaně, podrobně a 
přesně definované cíle práce. Oprávněnost stanovení těchto cílů je velmi dobře patrná z obr. 
4.1./str. 17.  Aktuálnost práce je potvrzena skutečností, že tyto cíle byly stanoveny, sledovány a 
plněny právě v počátcích období sílícího zájmu o poznávání možností použití GNSS (EGNOS) v 
civilním letectví v ČR. Dále v textu uvedené výsledky dizertační práce k tomuto poznání 
významně přispívají. 
 
     Kapitola 5 popisuje požadavky na obsah, kvalitu a směry dalšího rozvoje navigační 
infrastruktury v Evropě a v ČR. Zahrnuje představy o podstatě a vývoji budoucích navigačních 
služeb, které se od tohoto rozvoje očekávají a jsou již v duchu současné koncepce navigace, 
založené na výkonnosti (PBN), postupně realizovány. 
 
     Kapitola 6 v první části shrnuje současné představy o možnostech využívání služeb, 
založených na využití GNSS (EGNOS), pro provoz letadel. Respektuje obecně vytýčené trendy, 
podporované organizacemi ICAO a EASA. Stručně a výstižně shrnuje vlastnosti a kvality pro 
Evropu relevantních GNSS (tj. GPS, GLONASS, Galileo) a z nich plynoucí vlastnosti a provozní 
možnosti WAAS EGNOS. 
 
     Kapitola 7 je rozborem obsahu pojmu „navigační výkonnost“ a postupně kvantitativně 
charakterizuje požadavky na její jednotlivé parametry. Text je provázen názornými příklady a 
tabulkami.  
                                                                                                                                  
     V kapitole 8 autor shrnuje popisy modelů výpočtů, které použil k vlastnímu experimentu 
stanovení polohy, vzdáleností, chyb, ochranných limitů a použitých korekcí.  Tato část práce je 
popisem přístupů k řešením, která autor uplatnil při zpracování výsledků měření parametrů 
signálů GNSS, popisovaných v jeho DP. 
 
     V kapitole 9 jsou uvedeny metody posuzování vlastností chyb měření polohy pomocí GNSS 
(EGNOS) a určování úrovně integrity sledovaného systému. Jde o stanovení přístupů 
k dosaženým výsledkům vlastních i dalších měření a o výklad obsahu postupných kroků 
autorova programu, umožňujícího analýzu výkonnosti EGNOS (GPS). Výsledky jsou shrnuty 
v kapitole 10.  Kapitola 9 je transparentní ukázkou schopnosti autora vhodně využívat dříve 
stanovených obecných závěrů pro zpracování výsledků konkrétních fyzikálních pozorování.   
 
     Výsledky zpracování získaných dat jsou obsahem kap. 12 a jsou provázeny více než 
dostatečným množstvím číselných i grafických podkladů. Zkušenosti z autorova experimentu 
jsou shrnuty na stranách 86 – 105.  Tato kapitola tvoří druhou hlavní část DDP a přináší do praxe 
používání GNSS v letectví v ČR i v Evropě mnoho nových důležitých poznatků a náznaků 
budoucích provozních možností. 
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     Aby získal vstupní data pro svůj experiment, autor DDP vytvořil vlastní měřicí pracoviště, 
popsané v kap. 11, a kromě toho vyhledal další věrohodné zdroje dat (jak je uvedeno v kap. 13), 
získávaných prostřednictvím spolupráce s permanentními geodetickými stanicemi v ČR. Tím 
získal trvalé externí zdroje informací, vhodných pro průběžnou kontrolu výkonnosti 
sledovaného navigačního systému. Svou iniciativou tak poskytovatelům letových navigačních 
služeb nalezl efektivní základnu a úspornou formu sběru vstupních dat pro potřeby průběžných 
hodnocení výkonnosti EGNOS.  
 
     V závěru práce (kap. 14) je uvedeno shrnutí výsledků DDP a jejich význam pro budoucí praxi 
v oblasti provozu letadel.  Autor zde stručně a věcně konstatuje,  

- že výsledky jeho DDP jsou velmi dobře využitelné všemi poskytovateli letových 
navigačních služeb (tj. jak v ČR, tak v Evropě); 

- že výsledky jeho dizertační práce rozšiřují dosud v ČR známé vědomosti o 
charakteristikách družicových navigačních služeb; 

- že analýzy, uvedené v DDP, jsou založeny na vlastních měřeních a na objektivních 
informacích nezávislých subjektů (tj. na výsledcích měření permanentních geodetických 
stanic); 

- a také, že touto DDP získal Letecký ústav v Brně vhodnou metodiku a software pro 
posuzování výkonnosti EGNOS (GPS), které představují nový a významný nástroj 
k posuzování kvality tohoto perspektivního navigačního systému. 

 
 
Hodnocení výsledků DDP autora Ing. Pavla Ptáčka: 
     Text DDP je vypracován s pozoruhodnou pečlivostí a přesností v charakterizování cílů, metod 
i zpracování výsledků. Závěry DDP jsou podpořeny množstvím relevantních grafů, tabulek a 
příloh. Výsledky experimentu dokazují oprávněnost použití zvolených metod. Obsah zprávy 
svědčí o tom, že doktorand tvůrčím způsobem a velmi dobře splnil cíle, stanovené zadaným 
tématem a zaměřením DDP.  Výsledky DDP jsou přímo aplikovatelné do praxe poskytovatelů 
budoucích navigačních služeb.    
     Po formální stránce je zpráva o DDP zpracována přehledně a metodicky. Její text není snadno 
čitelný a nese stopy velké snahy autora skloubit stručnost s potřebou podrobného českého 
popisu složitého technického prostředí, navíc poznamenaného převážně anglicky definovanými 
parametry, jevy a procesy.   
     Grafické zpracování zprávy je velmi dobré.  
     Podstatné chyby jsem v DDP nenašel. Málo významné nedostatky [v tab. 3-1/str. 14 by měly 
být uvedeny hvězdičky (viz připojené vysvětlivky); systém souřadnic je souřadnicovým 
systémem, (nikoli souřadným); na str. 72 jsou nesprávná čísla odstavců apod.]  je možno bez 
újmy na obecnosti  a platnosti zprávy přehlédnout.  
 
  
Závěr : 
      Doktorská dizertační práce p. Ing. Pavla Ptáčka s názvem „Výkonnost služby GNSS pro 
aplikace prostorové navigace civilního letectví v ČR“ přinesla ucelené řešení zadaného úkolu. Její  
produkty, které jsou k dispozici pracovníkům leteckých navigačních služeb, představují účinné a 
v praxi zatím v ČR neznámé nástroje pro posuzování výkonnosti družicového systému EGNOS 
(GPS). Zpracování zprávy o průběhu a výsledcích autorova doktorského studia je velmi dobré. 
     Celkově proto hodnotím výsledky DDP pana Ing. Pavla Ptáčka stupněm „výborně“ (A). 
 
V Brně dne 1. března  2014.    
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                    Slavomír Vosecký 


