Návrh minor OI „Telekomunikace“ 
Motivace
V oblasti Telekomunikací jsou provozovány kritické aplikace pro zajištění provozu lokálních i globálních sítí, distribuované systémy pro management sítě a poskytování služeb. HW a SW síťových prvků pro podporu a řízení komunikačních procesů (přepínání, směrování, monitorování) vyžaduje specialisty s programováním a návrhem aplikací pracujících v reálném čase. Takové odborníky vychovávají obory OI Počítačové inženýrství a SW inženýrství. V aplikacích pro telekomunikace se využijí zejména předpoklady pro návrh kritických systémů s vysokou mírou robustnosti a odolnosti a příprava pro řízení vývoje - vedení náročných softwarových projektů. Spojením znalostí programu OI a minoru Telekomunikace vznikne skutečný specialista ICT.

Charaktristika
Minor Telekomunikace dotváří informatického inženýra v odborníka ICT. Pomůže získat zejména praktické znalosti v oblasti telekomunikačních systémů a sítí s důrazem na mobilní komunikaci a konvergované sítě založené na paketovém způsobu přenosu. Hlavní pozornost je věnována komunikačním protokolům a signalizačním systémům pro řízení komunikačních procesů. Klíčovou teoretickou disciplínou specializace je teorie provozního zatížení, která je nutným předpokladem pro dimenzování sítí, efektivní návrh síťových prvků a obecně pro dimenzování obsluhových systémů.
Navrhované atributy
•	Garant minor oboru
–	Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. (garant oboru „Sítě“ KME)

•	Doporučený průchod studiem
–	Pro minor Telekomunikace doporučujeme následující tři předměty:
•	Mobilní komunikační sítě – A2M32MKS
•	Řízení komunikačních procesů – A2M32RKP
•	Modelování a dimenzování sítí – A2M32MDS

–	Čtvrtý předmět si student volí podle svých preferencí z této skupiny:
•	Telekomunikační sítě – A2B32TSI
•	Pokročilé síťové technologie – A0M32PST 
•	Informační bezpečnost –  A0M32IBE

Personální zajištění
•	Doc. Ing. Jiří Chod, CSc. – hluboké praktické zkušenosti z provozu sítí a výzkumného centra RDC, projekt navigace nevidomých osob
•	Ing. Robert Bešťák, Ph.D. – bohaté mezinárodní zkušenosti a projekty (Ph.D. – Francie), 3 projekty 7. RP
•	Ing. Pavel Troller, CSc. – praktické zkušenosti z práce u telco operátora, konvergované sítě, VoIP, otevřené systémy
•	Doc. Ing. František Křížovský, CSc. – dlouholeté zkušenosti v oblasti provozního zatížení – dimenzování sítí
Tým skupiny síťových technologií – školitelů CNA
•	Ing. Leoš Boháč, Ph.D. – vedoucí pracovní skupiny síťových technologií
•	Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. – specialista na VoIP
•	Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. – specialista na informační bezpečnost
•	Ing. Petr Hampl – specializuje se na provozní zatížení
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Zpracoval - Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.


