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Abstract
The aim of this thesis is to understand and analyze the situation of the
telecommunication market in the Czech Republic, and with the information gained
compare the current operators and implement the acquired knowledge into a design of
expert systems. The first two chapters contain information about the function of the
Czech Telecommunication Office, history of the telecommunication companies on the
Czech market, followed by a comparison and analysis of all three dominant operators by
different criteria. The last chapter is dedicated to artificial intelligence, which appears in
the popular Smartphone for example. To conclude there is an explanation of expert
systems and a general design of a system developed using Bayesian networks which
deals with the current entry of a new operator to the market.

Abstrakt
Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se a zanalyzovat situaci na
telekomunikačním trhu v České republice, díky získaným informacím porovnat stávající
operátory a implementovat nabyté znalosti do návrhu obecného expertního systému.
První dvě kapitoly bakalářské práce obsahují informace o funkci Českého
telekomunikačního úřadu, historii telekomunikačních firem na českém trhu a poté
následuje porovnání a analýza všech tří dominujících operátorů. Poslední kapitola je
věnována umělé inteligenci v telekomunikacích, která se objevuje např. v populárním
Smartphonu. Nakonec jsou vysvětleny expertní systémy a vypracován obecný návrh
systému pomocí Bayesovských sítí, který se zabývá aktuálním vstupem nového
operátora na trh.
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Úvod
Vývoj přenosových systémů lze rozdělit do čtyř časových etap a to podle
technických prostředků, které v tomto oboru a v dané době z hlediska objemu provozu
převládaly. První etapa zahrnuje období 1837 až asi 1925, kdy existovala jako
prostředek dálkové sdělovací techniky pouze telegrafie. V době největšího rozvoje
telegrafie se objevil telefon (1876). Druhá etapa, etapa období nízkofrekvenční telefonie,
zahrnuje období 1880 až 1945. Třetí etapa, začínající asi od roku 1918, byla ve znamení
vícenásobné nosné telefonie. Předpokladem byl vynález principu zpětné vazby a
oscilátoru (1913). Čtvrtá etapa, jejíž počátek můžeme datovat od roku 1962 a která
pochází v současnosti obdobím rozvoje, je etapa digitálních vícenásobných přenosových
systémů s časovým tříděním kanálů.
Na telekomunikačním trhu v České republice dosud dominovali tři operátoři. V roce
1990 přišlo jako první dnešní O2, následoval ho T-Mobile a nakonec se v roce 2000
objevil Vodafone, který již dohnal ostatní operátory a má také silnou pozici na trhu.
Situace na českém trhu ale není růžová. Podle poslední revize se Česká republika
posunula z loňského posledního na předposlední místo u koše zahrnujícího 100 hovorů.
Hůře jsou na tom jen v Chile. V celkovém žebříčku jsme také na předposledním místě, za
Bulhary. Náš trh spravuje ČTÚ, ale poslední dobou slyší jen kritiku. Ceny jsou vysoké a
nic se v posledních letech neřešilo. ČTÚ nemůže regulovat trh, dokud nemá hotovou jeho
analýzu, která ukáže, zda je konkurenční či ne. V roce 2006 přestal ČTÚ trh mobilního
volání analyzovat, protože ho prohlásil za „efektivně konkurenční“. V roce 2008 marže
operátorů v Česku začaly růst, ale marže jejich mateřských společností klesaly. Reagovat
se mělo ihned. Od roku 2010 začali marže českých operátorů klesat, ale přesto jsme
s cenami vysoko nad globálním průměrem. ČTÚ momentálně provádí analýzu trhu, byla
vypsána aukce na volné frekvence a objevila se možnost vstupu nového operátora.
Práce je rozdělena do třech kapitol. V první kapitole, nesoucí jméno Analýza
působnosti ČTÚ, se podíváme blíže na to, jak funguje ČTÚ a jeho aktuální situace. Druhá
kapitola je pojmenována Telekomunikační Trh v ČR a popisuje vývoj trhu, nástup
jednotlivých operátorů a jejich porovnání. Třetí kapitola s názvem Umělá inteligence
v telekomunikacích ukazuje, že se umělé inteligence využívá např. u Smartphonu.
9

Nakonec se seznámíme s obecným návrhem expertních systémů, který nám může
pomoci při hledání nového operátora.
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1 Analýza působnosti ČTÚ
V každé zemi je potřeba regulace a správa telekomunikačního trhu. V České
republice má tuto zodpovědnost na starosti Český telekomunikační úřad (ČTÚ). V
současné době se evropské autority snaží kontrolovat dění a činnost na lokálních trzích,
ale v podstatě je tento úřad nezávislý a tím má prakticky neomezené možnosti. Jediný
vliv může mít ještě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale vzhledem k tomu, že
vychází z dokumentů a analýz ČTÚ, tak nevytváří žádnou konkurenci. V minulosti se
v této oblasti angažovala i vláda, ale většinou šlo jen o prázdná slova či sliby, které
nebyly dodrženy.

1.1 Vznik1
ČTÚ byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ke dni
1. května 2005. Tento úřad byl založen jako ústřední správní úřad pro výkon státní
správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek
pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Úřad je dle
tohoto zákona účetní jednotkou a má samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu České
republiky. Úřad je právním nástupcem Českého telekomunikačního úřadu, který byl
zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích ke dni 1. července 2000, jako
samostatný správní úřad.
Vzniku ČTÚ předcházelo historicky významné období podstatných změn v
telekomunikacích, kdy byl Úřad součástí různých ministerstev. V souvislosti se zánikem
ČSFR byl rozhodnutím ministra hospodářství České republiky k 1. lednu 1993 zřízen
ČTÚ jako 6. sekce Ministerstva hospodářství, v jehož působnosti byly telekomunikace do
31. října 1996. Od 1. listopadu 1996 přešly veškeré kompetence této sekce do
působnosti Ministerstva dopravy a spojů, kde byly vykonávány až do 30. června 2000.

1

Český telekomunikační úřad. Vznik ČTÚ. [on-line] http://www.ctu.cz/o-ctu/zakladniinformace.html?action=detail&ArticleId=123
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1.2 Působnost2
ČTÚ je vymezena několika hlavními zákony. Především zákonem č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, dále zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách,
zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, zákonem č.
206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a
služeb informační společnosti a zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních
sankcí. Působnost má tedy širokou. Níže jsou uvedeny zajímavé body ze zákonů:


provádí analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací, určuje
podniky s významnou tržní silou a ukládá jim zvláštní povinnosti,



vydává všeobecná oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede
evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích,



stanovuje poskytovatele univerzální služby v elektronických komunikacích
a přezkoumává poskytování univerzální služby,



vydává rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických
komunikací,



rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,



stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,



vykonává státní kontrolu elektronických komunikací,



ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností,



vykonává správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze,



provádí výběrová řízení,



spolupracuje s ministerstvem informatiky na přípravě zákonů,



vykonává státní statistickou službu

1.2.1 Analýza relevantních trhů
V intervalu 1 až 3 let provádí ČTÚ analýzu relevantních trhů, kde se zjišťuje, zda
jsou trhy efektivně konkurenční. Pokud nejsou přijatelné ceny a kvalita služeb, tak má
ČTÚ právo na základě analýz uložit subjektům s významnou tržní silou konkrétní
povinnosti a zákazy, pokud se ukáže, že jsou zapotřebí a trh se nedokáže regulovat sám.
2

Český telekomunikační úřad. Působnost ČTÚ. [on-line] http://www.ctu.cz/o-ctu/zakladniinformace.html?action=detail&ArticleId=125
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Tím se uchrání zákazníci před zneužitím dominantního subjektu. Každý trh vyžaduje
jiný pohled na analýzu. Proces probíhá ve třech etapách:
1) Definování relevantního trhu
2) Vlastní analýza relevantního trhu
Cílem analýzy je určit, zda je trh efektivně konkurenční nebo se v budoucnu stane.
V negativním případě je takový trh určený pro regulaci a stanoví se subjekt
s významnou tržní silou na daném relevantním trhu. Stanovení toho subjektu se
provede na základě zkoumání určitých kritérií.
3) Návrh povinností a zákazů (nápravná opatření)
ČTÚ navrhne povinnosti podniku s významnou tržní silou a to jako prevenci či za
účelem zlepšení konkurenčního prostředí.
Při návrhu povinností se sledují zásadní cíle regulačního rámce EU:


prosazování hospodářské soutěže,



přispění k rozvoji vnitřního trhu,



prosazování zájmů koncových uživatelů.

Proces volby nápravných opatření tvoří tyto etapy:


analyzování cílů ex ante regulace,



volba vhodných nápravných opatření odpovídajících těmto cílům,



návrh a konkretizace parametrů nápravných opatření.

Zdroje informací pro analýzu získává ČTÚ od subjektů trhu na požádání,
z vlastního průzkumu či z veřejně dostupných zdrojů. Také je potřeba stanovit si
postupy a metody, které se budou uplatňovat v jednotlivých etapách tzv. Metodiku3.

1.3 Cíl
ČTÚ má velmi široké pole působnosti. V zákonech jsou ale také zmíněny cíle, které
by měl tento úřad mít na paměti. ČTÚ by měl zajišťovat zdravé konkurenční prostředí a

3

Český telekomunikační úřad. Metodika. [on-line]
http://www.ctu.cz/1/download/Analyzy%20relevantnich%20trhu/Metodika_definovani_relevantnich_trhu.pdf
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zabránit narušování hospodářské soutěže v oblasti komunikací a to vždy ve prospěch
koncových uživatelů, aby získali maximálně výhodnou volbu z hlediska ceny i kvality.
Mezi další cíle patří zajištění účelného užívání radiových kmitočtů, čísel atd.
Vzhledem k prvnímu stanovenému cíli čelí ČTÚ mnoha stížnostem a je obviňován
z podpory nepsané kartelové dohody mobilních operátorů a ceně poskytovaných služeb.
Neplní tím funkci dozoru nad hospodářskou soutěží a nehájí zájmy koncového uživatele.
Není se pak čemu divit, že ceny českých mobilních operátorů patří k jedněm z
nejdražších na světě.

1.4 Špatné zprávy4
Podle posledních zpráv je ČTÚ druhý nejhorší regulátor v Evropě. Na posledním
místě se umístili jen Bulhaři. Hodnocení pochází z Evropské asociace telekomunikačních
operátorů (ECTA), která sdružuje telekomunikační operátory, výrobce daných zařízení a
poskytovatele

dalších

služeb

spojených

s telekomunikacemi.

Hodnotí

činnosti

regulačních telekomunikačních úřadů po Evropě. Nejedná se tedy o ledajakou analýzu,
ale kvalitní výsledky od evropské autority. K zamyšlení vede také fakt, že se v žebříčku
ECTA již od roku 2005 ČTÚ umisťuje mezi těmi nejspodnějšími příčkami.
Do analýzy se promítá pět oblastí legislativního, institucionálního, tržního a
exekutivního rázu. V oblasti institucionálního systému ČTÚ dopadlo vcelku dobře, ale
tuto oblast mají na starosti zástupci v parlamentu. Nejhorší výsledek byl v hodnocení
možnosti vstupu na trh, který se jeví jako nemožný. Obnovení regulace by trvalo 2 až 4
roky. Stačilo by oznámit alespoň její zavedení, aby se operátoři začali chovat rozumně.
Úředníkům ČTÚ se ale nový krok udělat nechtělo, protože si stáli za tvrzením, že se trh o
sebe postará sám a regulace není potřeba. Dosud tedy neexistovalo nic, co by trh
regulovalo a tak si operátoři mohli dělat, co chtěli.

4

E15. ČTÚ - druhý nejhorší regulátor v Evropě. [on-line]. [06-10-2011] http://euro.e15.cz/hydepark/analyzy/ctu-druhy-nejhorsi-regulator-v-evrope-706624
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2 Telekomunikační trh v ČR
2.1 Vývoj5
Z historického hlediska u nás existovala mobilní síť již v Československu.
Jmenovala se ARM a byla vyvinuta pardubickou Teslou. Z dnešního pohledu byla síť
velice primitivní, zcela nešifrovaná. Provoz byl definitivně ukončen v roce 1999. Přesto
se tento systém zapsal do dějin českých mobilních sítí.
Počátky vývoje trhu mobilních operátorů se datují k 16. listopadu roku 1990, kdy
vláda nabídla založení společného podniku, v němž byl tehdejší SPT Telecom, který držel
51 %, a strategickému partnerovi US WEST a Bell Atlantic bylo nabídnuto 49 %. V té
době se netušilo, jakým hitem budou mobilní telefony. Vláda rozhodla, že nově založený
podnik Eurotel (dnes O2) koupí dvacetiletou licenci na provoz mobilní sítě ve
frekvenčním pásmu 450 MHz na služby analogové mobilní sítě NMT a automaticky také
licenci na digitální telefonní systém GSM. Cena licence byla zhruba 800 milionů Kčs.
Služby však využívalo jen malé procento manažerů převážně pro přenos hlasu. V té době
měly pevné linky větší kvalitu.
Jako odstupné za to, že České Radiokomunikace nedostali licenci na NMT a
datovou síť, dostaly nárok na licenci pro GSM. Udělení proběhlo v roce 1996. Společný
podnik se jmenoval RadioMobil (dnes T-Mobile) a tím se stal druhým operátorem.
Postupem času se ukázalo, jak výhodné licence byly. Společnost Eurotel měla
v největším rozmachu přes 100 000 klientů, což se v poměru s dneškem zdá málo, ale
čísla šla nahoru velice rychle.6
V roce 1999 se po dlouhém čekání vypsal tender na třetího mobilního operátora.
Přes velký zájem nakonec vyhrál Český Mobil, který přišel na trh v roce 2000 pod
názvem Oskar (dnes Vodafone). Společnost vyhrála díky zajímavému marketingu a
prezentování značky jako levné alternativy konkurenci. Po aktivním prvním roce na trhu
Oskar získal 300 000 klientů, po dvou letech milion a po třech letech se dostal do zisku.
Původně měli na našem trhu působit operátory čtyři. Bylo pro ně i rozděleno
pásmo GSM. Nakonec se ale na čtvrtého nedostalo. I když je trh malý, najdou se tu
5

Czech. Mobilní operátoři a komunikace.[on-line]. [27-04-2010] http://www.czech.cz/cz/Turistika/Jak-to-tufunguje/Komunikace/Mobilni-operatori-a-komunikace
6
Mobil. Kterak Eurotel k NMT licenci přišel. [on-line]. [04-08-2004] http://mobil.idnes.cz/kterak-eurotel-k-nmtlicenci-prisel-d6z-/mob_tech.aspx?c=A040803_5265782_mob_ceny
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všechny možné technologie. Některé z nich se u nás dokonce objevili jako první v Evropě
nebo i na světě. To bohužel neodpovídá cenám operátorů. V tomto segmentu bychom se
měli více učit ze zahraničí.

2.1.1 O2
O2 je členem nadnárodní telekomunikační skupiny Telefónica, která má sídlo ve
Španělsku. Společnost působí na českém trhu od roku 2006, kdy vznikla sloučením
společnosti provozující pevné telefonní linky Český Telecom a mobilním operátorem
Eurotel Praha. Díky tomu provozuje O2 v České republice síť pevných telefonních linek i
síť pro mobilní telefony.
Už za dob Eurotelu byla společnost na trhu vždy technologický inovátor kromě
GO karet, se kterými Peagas předběhl Eurotel o jeden den. Jako první u nás spustila 2G i
3G síť, podporuje datovou síť CDMA a UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a
videa a v které má implementovanou špičkovou nadstavbu HSDPA. Firma je i předním
poskytovatelem ICT služeb v zemi. Nabízí vysokorychlostní ADSL i mobilní internet.
Další novinkou je služba O2 TV, digitální vysílání jak pro pozemní přijímače, tak pro
mobilní telefony. Uživatel má tedy možnost sledovat české i zahraniční televizní kanály v
HD kvalitě bez instalace satelitu.7

2.1.2 T-Mobile
Společnost byla založena v roce 1996. V té době nesla název RadioMobil a
nabízela produkty sítě GSM pod značkou Peagas. V roce 2002 se z Peagasu stal T-Mobile.
Tento operátor provozuje služby pro mobilní telefonní sítě v mnoha státech Evropy.
Vlastníkem T-Mobile je německý Deutsche Telekom.8
Nástup Peagasu zaznamenal zcela zásadní krok. Nová konkurence snížila ceny a
mobilní telefony se tak staly masovou záležitostí. Peagas přišel jako první s nápadem
předplacených kupónů, které se staly velice populární. V roce 2002 začal operátor
nabízet MMS služby, které se ale bohužel díky vysoké ceně příliš neujaly. Na rozdíl od
tehdejšího Eurotelu přišel s lepší implementací EDGE. Výhodou T-Mobilu bylo kvalitně
7

Wikipedia. Telefónica Czech Republic. [on-line]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica_Czech_Republic
8
T-press. Společnost RadioMobil mění obchodní jméno. [on-line]. [22-04-2003]
http://t-press.cz/tiskove_zpravy/2003/341/
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vybudované pokrytí po celé české republice. Se signálem 3G přišel T-mobile jako
poslední s marketingovým názvem „Internet 4G“.
V nabídce mobilního operátora je provozování mobilních hlasových služeb,
bezdrátový internet a také pevné telefonní linky. Pro své stálé zákazníky přináší
společnost T-Mobile řadu nejrůznějších zvýhodnění.

2.1.3 Vodafone
Vodafone působící ve více než 28 zemích světa vznikl u nás v roce 2006, když
koupil českého operátora Oskar, který na trh vstoupil jako již třetí operátor v roce 2000.
Společnost je známá zajímavým marketingem a ze začátku levnější alternativou.
Vodafone nabízí kromě velkého množství výhodných tarifů také internet, paušální i
předplacenou službu. Pokud zákazník nechce sepsat s operátorem smlouvu, má možnost
zvolit některou z předplacených služeb. Tyto služby jsou nejčastěji využívány studenty,
lidmi bez pravidelných příjmů či důchodci, kteří telefonují pouze příležitostně.9

2.1.4 Nový operátor
V poslední době se hovoří o vstupu nového operátora na trh. ČTÚ se bude snažit
nastavit podmínky pro vstup nového hráče, ale ve skutečnosti to tak jednoduché nebude.
Mnohem jednodušší by mohl být vstup na trh pro virtuální operátory.
V České republice jako jedné z mála zemí v Evropě dosud nefungovali virtuální
operátoři. Nahrazovalo je zhruba 30 tzv. šedých operátorů, kteří na základě smlouvy s
provozovateli GSM sítí nabízejí jejich služby za výhodnějších podmínek určitým
uzavřeným skupinám zákazníků. Své služby neposkytují veřejně, jak je tomu
u klasických virtuálních operátorů. U nich je nabídka dostupná komukoliv. Operátor
poskytuje zákaznické služby, vyúčtování, provozní a technické informace pro uživatele a
nastavení koncových zařízení. Vlastní své SIM karty, svůj kód mobilní sítě a svou
roamingovou smlouvu. Výhodou virtuálů je minimum problémů při vstupu na trh a
minimální náklady.10

9

Milovice. Operátoři v České republice. [on-line] http://milovice.kscm.cz/article.asp?thema=5435&item=60763
Mobil. Virtuální operátoři. [on-line] http://www.mobilmania.cz/virtualni-operatori/sc-275/default.aspx

10
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2.2 Porovnání11
Při porovnávání mobilních operátorů na trhu člověk narazí na nemilý problém a
tou je dostupnost, aktuálnost a správnost údajů. Porovnávat údaje z různých zdrojů je
těžké, protože každý zdroj vychází z jiných okolností. Příkladem je spor O2 a T-Mobile
v období 2005 – 2006, kde se T-Mobile přehoupl přes O2 v počtu aktivních SIM karet.
Skutečnost byla ale taková, že T-Mobile rozdával tisíce SIM karet v ulicích. Díky tomu se
nedá určit, který z operátorů má větší počet zákazníků. Každý používá jiné metody pro
jejich definování. Pro někoho je zákazník ten, jehož číslo bylo použito alespoň jednou za
posledních 12 měsíců, pro někoho za posledních 6 měsíců. V této práci je použit jako
zdroj informací převážně ČSÚ, který v květnu 2009 uzavřel s ČTÚ dohodu o předávání
údajů.12

11

Český statistický úřad. Mobilní síť. [on-line]
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mobilni_telefonni_sit_telekomunikacni_a_internetova_infrastruktura/$
File/2012_web_mobil_final.pdf
12
Český statistický úřad. ČSÚ a ČTÚ uzavřely dohodu o předávání údajů. [on-line]. [21-05-2009]
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/csu_a_ctu_uzavrely_dohodu_o_predavani_udaju
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2.2.1 Vývoj trhu mobilních operátorů vs. pevné telefonní linky
V počátcích nástupu mobilních sítí málokdo měl to štěstí vlastnit mobilní telefon.
Většina domácností využívala pevnou linku. Postupné rozšiřování mobilních sítí od roku
1995 můžeme vidět v následujícím grafu ČSÚ. Jak bylo již zmíněno, od roku 2000 jsou na
trhu tři mobilní operátory, což pravděpodobně ovlivnilo, že ve stejném roce došlo
poprvé k překonání počtu pevných linek počtem SIM karet a tím mobilní technologie
ovládly český trh. Počet SIM karet neustále roste a počet pevných linek klesá.
Musíme si také uvědomit, že u tohoto srovnání je potřeba vzít v úvahu fakt, že
pevná linka slouží všem členům domácnosti, zatímco mobilní telefon má každý
individuálně. Dříve odpovídal počet aktivních SIM karet počtu zákazníků. Dnes tento
předpoklad neplatí, protože jeden zákazník může vlastnit více SIM karet najednou. Také
nesmíme zapomenout na SIM karty zabudované v různých zařízeních pro sledování
polohy vozidel, alarmy či zabezpečovací systémy.
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Graf 1: Aktivních SIM karty vs. pevné telefonní linky (v tisících)
Zdroj: http://www.czco.cz
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2.2.2 Vývoj mobilních telefonů vs. pevné telefonní linky13
Podívejme se na vývoj mobilních telefonů. S rostoucím počtem vlastníků SIM
karet, rostl také počet vlastníků mobilních telefonů a to masivně. Naopak podíl
domácností se zřízenou pevnou linkou začal klesat. V roce 2001 vlastnila mobilní telefon
prakticky každá druhá domácnost v ČR, konkrétně 48 %. V následujících letech se
vybavenost domácností mobilním telefonem neustále zvyšovala a v roce 2009 využívalo
tuto technologii již 96 % domácností. Vzhledem k tomu, že člověk nepotřebuje mít
spoustu telefonů a stačí mu jen jeden či dva na pár let, tak se růst mobilních telefonů
ustálil. Prodej ale nepřestane, protože za nějaký čas je potřeba koupit telefon nový nebo
je v módě něco jiného.

Graf 2: Vybavenost domácností mobilním telefonem a pevnou linkou (% z celkového počtu domácností)
Zdroj: http://www.czco.cz

2.2.3 Mobilní telefony v domácnostech
V současnosti je vlastnit mobilní telefon samozřejmostí, ne-li nutností. V roce
2010 vlastnilo mobilní telefon 96,8 % domácností, což je skoro třikrát více než před 10
lety. Počet domácností s pevnou linkou stále klesá, ale někteří si je stále chtějí ponechat
a mít tak obojí. Počet domácností bez pevné telefonní linky a mobilního telefonu je

13

Český statistický úřad. Vybavenost domácností pevnou telefonní linkou a mobilním telefonem. [on-line]
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_vybavenost_domacnosti_pevnou_telefonni_linkou_a_mobilnim_telefo
nem
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minimální. Je vidět, že telekomunikační trh je velice aktuální záležitostí vzhledem
k tomu, že jej využívá skoro každý v České republice.
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Graf 3: Vývoj vybavenosti domácnosti mobilním telefonem či pevnou telefonní linkou
(% ze všech domácností)
Zdroj: http://www.czco.cz

2.2.4 Typy SIM karet
V dnešní době existují 2 typy SIM karet a to předplacené, na které si uživatel
dobíjí kredit, a tarifní, kde si zákazník uzavře smlouvu na poskytování služeb. Pro
mobilní operátory jsou zajímavější zákazníci s tarifem, protože mají větší útratu. Dle
grafu vidíme, že v roce 2009 se mobilním operátorům poprvé povedlo předčit
předplacené SIM karty.
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Graf 4: Předplacené SIM karty vs. tarifní zákazníci (v tisících)
Zdroj: http://www.czco.cz
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2.2.5 Tržní podíl operátorů
Dále se podíváme na tržní podíl operátorů od roku 2000, kdy se na trhu
vyskytovali všichni tři operátoři. Je samozřejmostí, že trhu dominují O2 a T-Mobile
jelikož jsou na trhu již delší dobu. O2 přišel na trh dříve, ale T-Mobile ho již v roce 2004
dohonil v počtu aktivních SIM karet a od té doby si drží prvenství. Třetí v pořadí je
Vodafone, který je sice pozadu, ale za posledních 10 se vypracoval na plnohodnotného
konkurenta.
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Graf 5: Aktivní SIM karty podle operátorů (v tisících)
Zdroj: http://www.czco.cz

2.2.6 Pokrytí volání a mobilního internetu na území České republiky14
Pro srovnání pokrytí byly použity obrázky z webových stránek operátorů.
Vzhledem k tomu, že každý používá pro zobrazování odlišné metody, informace jsou
spíše orientační.
Pokrytí volání je u všech operátorů podobné. Vzhledem k důležitosti volání je
pokrytí skoro na celém území České republiky až na malé výjimky. U O2 je celé území
14

O2. Mapa pokrytí prodejen. [on-line] http://www.o2.cz/osobni/199436-mapa_pokryti_a_prodejen/
T-Mobile. Mapa pokrytí. [on-line] http://www.t-mobile.cz/web/cz/podpora/mapa-pokryti
Vodafone. Mapa pokrytí. [on-line] http://www.vodafone.cz/mapa-pokryti/
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zaplněno až na pár výjimek. T-Mobile má prázdných míst více, ale to je způsobeno
pravděpodobně tím, že mapa je více podrobná. U Vodafone je mapa nejnižší kvality a tak
se těžko určuje kvalita pokrytí. Vypadá jako nejméně pokrytá. Vzhledem k tomu, že
operátor přišel na trh jako poslední, není se čemu divit. K 30. 6. 2012 je pokrytí území i
obyvatelstva České republiky mobilní sítí GSM u všech operátorů mezi 94 – 99,8 %.15
V podstatě jsou tedy všechna pokrytí téměř 100% a tím naprosto vyhovující.

Obrázek 1: Pokrytí volání u mobilních operátorů
Zdroj: O2, T-Mobile, Vodafone

Dále se podívejme na pokrytí České republiky mobilním internetem. Ne všichni
operátoři využívají stejné technologie. Například T-Mobile nemá technologii CDMA. U O2
jsme sledovali 3G, EDGE a GPRS. U T-Mobile je zvýrazněno 3G a SPA+ (tmavě růžová) a
GPRS a EDGE (světle růžová). U Vodafone můžeme pozorovat síť 3G (tmavě červená) a
EDGE (světle červená). Všichni tři operátoři na tom jsou podobně. U Vodafone se jeví
menší pokrytí EDGE po celém území, ale to může být způsobeno tím, že se nedalo
zobrazit GPRS. Vzhledem k 3G technologii je na tom celkově Česká republika pozadu
v porovnání s Evropou. Posledních statistiky ukazují, že O2 pokrývá sítí 3G 75,3 %
populace, T-Mobile 84,5 % a Vodafone 73 %. Nejlépe na tom je tedy T-Mobile, který se
rozrůstá i po menších městech oproti O2 a Vodafone, kteří se rozprostírají převážně ve
městech velkých.

15

Český telekomunikační úřad. Informace o vývoji trhu elektronických komunikací. [on-line]
http://www.ctu.cz/cs/download/statisticke_udaje/rok_2012/informace_vyvoj_trhu_ek_2011.pdf
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Obrázek 2: Pokrytí mobilního internetu u mobilních operátorů
Zdroj: O2, T-Mobile, Vodafone

Jako poslední můžeme vidět srovnání technologie CDMA u O2 a Vodafone,
protože T-Mobile ji nevyužívá. Jak je vidět O2 má tuto technologii velice propracovanou.
Zato Vodafone teprve začíná. Spojil síly se společností U:fon a začal ji také nabízet.

Obrázek 3: Pokrytí CDMA u O2 a Vodafone
Zdroj: O2, T-Mobile, Vodafone
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2.2.7 Porovnání podle více kritérií16
Podívejme se na porovnání všech tří operátorů podle více kritérií z různých
oblastí. Každý operátor dominuje v něčem jiném a situace na trhu se stále mění. Některé
údaje jsou z roku 2011, některé již z druhé poloviny roku 2012.
Operátor
Počet zákazníků
Noví zákazníci
(za čtvrtletí)
Noví zákazníci
(za rok)
Podíl tarifních
zákazníků
Cena spotřebního koše
(nízká spotřeba)
Cena spotřebního koše
(střední spotřeba)
Cena spotřebního koše
(velká spotřeba)
Datové technologie
Výpadky
Novinky
Výhody a nevýhody

O2
4 942 000
+ 60 000

T-Mobile
5 381 000
- 17 000

Vodafone
3 313 000
+ 14 000

+ 103 000

- 94 000

+ 139 000

61,7 %

53 %

54,8 %

418 Kč

300 Kč

260 Kč

772 Kč

599 Kč

618 Kč

1104 Kč

850 Kč

789 Kč

2G – GPRS, EDGE
3G –, UMTS, HSPA,
CDMA, 1xEV-DO
ano
O2 Guru

2G – GPRS, EDGE
3G – UMTS (TDD i
FDD), HSPA, HSPA+
ano
Tarify S námi

+ Výhodné volání na
pevné linky
+ Silný operátor
- SMS brána

+ Mých 5
- Nepřehledná
nabídka tarifů
- Není CDMA

2G – GPRS, EDGE
3G – UMTS, HSPA,
CDMA, 1xEV-DO
ano
Internetové
volání
+ Žádné smlouvy
+ Tarif na míru
- Pokrytí 3G sítě

Tabulka 1: Porovnání operátorů podle více kriterií

Počet zákazníků
Jako první je zkoumán počet zákazníků, kde můžeme vidět, že si T-Mobile drží prvenství.
Vzhledem k počtu přibývajících nových zákazníků by ale měl být na pozoru, protože jako
jediný zákazníky ztrácí. Zato O2 si vede velice dobře. Za rok 2011 mu přibylo 103 000
zákazníků z toho 60 000 jen za poslední čtvrtletí. Vodafone také není pozadu a přebíjí O2
v počtu zákazníků za rok hodnotou 139 000.

16

Mobilmania. Mobilní rok 2011 u operátorů. [on-line]. [23-02-2012]
http://mobilovinky.blog.mobilmania.cz/2012/02/mobilni-rok-2011-u-operatoru-prekvapive-zisky-pokracujiciztraty/
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Podíl tarifních zákazníků a průměrný výnos na zákazníka
Již víme, že tarifní zákazníci jsou pro mobilní operátory výhodnější, protože mají větší
útratu. O2 má v tomto bodě nesmírnou výhodu, protože 61,7 % zákazníků využívá tarif
místo předplacené karty. Nejen v historii O2, ale celkově i mezi operátory fungujícími na
českém trhu je to rekordní číslo, do kterého mají navíc konkurenti daleko.
Cena spotřebního koše17
Na stránkách ČTÚ si můžeme porovnat na cenovém barometru cenu spotřebních košů
každého operátora. Na výběr je nízká, střední a velká spotřeba. Jak je vidět, tak u nízké a
velké spotřeby vede Vodafone, ale u střední ho předčil T-Mobile. Ceny jsou uvedeny
k polovině roku 2012. V roce 2011 vedl Vodafone ve všech kategoriích. Proto má zřejmě
nejvyšší přírůstek zákazníků za rok a úspěšně dohání své konkurenty.
Datové technologie
U datových technologií mají všichni tři operátoři 2G – GPRS a EDGE. U 3G sítě se
technologie liší. Všechny tři využívají UTMS u T-Mobile TDD i FDD. Navíc T-Mobile jako
jediný využívá technologie HSPA+, která přináší nejrychlejší internet. O2 a Vodafone
naopak prosperují CDMA a 1xEV-DO technologiemi.
Výpadky
Všichni operátoři mají výpadky a to často. Podle posledních zpráv na mobilních
serverech jsou nejčastěji u Vodafone a zákazníci se dožadují odškodnění. T-Mobile nemá
tolik výpadků, na druhou stranu změnil svojí webovou stránku, která stále nefunguje
tak, jak by měla. U O2 přichází zprávy o výpadcích O2 TV a špatném zúčtování, které již
bylo napraveno.
Novinky
S novinkami také přicházejí všichni. Každý se soustřeďuje na něco jiného. O2 se zaměřil
na podporu zákazníků a zavádí profesionálně vyškolený personál, který pomáhá lidem s
novými technologiemi. T-Mobile vymyslel nové tarify, které ale jenom komplikují už tak
17

Český telekomunikační úřad. Cenový barometr. [on-line] http://www.ctu.cz/ctu-informuje/srovnavaciprehled-cen-a-podminek/cenovy-barometr.html
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nepřehlednou nabídku a nepřichází s ničím novým. Vodafone testuje zkušební verzi
internetového volání v prostředí služby Vodafone Park.
Výhody a nevýhody
Nakonec se podíváme na výhody a nevýhody jednotlivých operátorů. O2 má výhodu
silného operátora. I když má méně zákazníků než T-Mobile, tak podle posledních čísel,
jeho vliv roste a zákazníci se hrnou. Má také jako jediný výhodné volání na pevné linky.
Nevýhodou je SMS brána, která povoluje jen omezený počet znaků a přidává k SMS
zprávám reklamy. T-Mobile má nepřehlednou nabídku tarifů, kde se ale objevuje
zajímavá nabídka Mých 5, která zaručuje volání zdarma na 5 zadaných čísel. Nemá ale
CDMA technologii jako konkurence. Vodafone se může chlubit tím, že nezavazuje
zákazníky žádnými smlouvami. Nabízí tarify na míru, kde si každý najde to své. Jedinou
nevýhodou je pokrytí sítě 3G, kde je Vodafone ještě trochu pozadu.
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3 Umělá inteligence v telekomunikacích
Již od vzniku počítačů se hovoří o umělé inteligenci, ale pro veřejnost je to věc zcela
imaginární. Lidé si myslí, že lidstvo se k ní dostane velice pomalu. Ale opak je pravdou.
Inteligentní systémy jsou již dávno v praxi a to i v České republice. Jako v jednom
z prvních odvětví se umělá inteligence aplikovala v telekomunikacích, také proto, že
telekomunikace jsou jednou z oblastí s nejrychlejším technologickým vývojem.
Umožňují vyzkoušet si aplikace v praxi a tím zjistit možnosti jejich využití mimo
laboratoř.18
Podle prognóz z roku 2010 měla blízká budoucnost v technologiích patřit net
tabletům, Smartphonům a měl vzrůst význam mobilního vyhledávání. Net tablety si již
v této době pořídila spousta lidí, což ohrožuje elektronické čtečky (e-book), které se
mohou dostat do pozadí. Kvůli masivnímu nástupu nových technologií se předvídá
problém s kolapsy mobilních sítí, které už nyní nastávají v některých vyspělejších
zemích Evropy. Kapacity sítí nebyly navrženy na rychle rostoucí datové toky. Proto se
objevují nové telekomunikační technologie, které zmírní tento trend a budou se snažit
zvýšit výkonnost a maximálně zefektivnit využití pásem. Prospěch se projeví na trhu
hardwaru a softwaru.19

3.1 Smartphone
Smartphone neboli „chytrý telefon“ je již dnes velice známý pojem. Jedná se o nový
typ telefonu, který na rozdíl od klasických telefonů disponuje operačním systémem a
chová se tedy jako běžný malý počítač. Používá mnoho pokročilých funkcí jako je
videohovor, GPS navigace či přístup k internetu a díky operačnímu systému je možné
nahrát do Smartphonu různé aplikace. Na rozdíl od počítačů mají velikou výhodu a to, že
jsou mobilní a můžeme je lehce strčit do kapsy. Díky tomu můžeme mít naši malou
umělou inteligenci stále při sobě.
Vývoj aplikací je v plném proudu. Cílem je udělat ze Smartphonů skutečného
myslícího osobního asistenta, kterého můžeme mít pořád s sebou. Software například

18

DSL. Umělá inteligence není jen planým zvoláním. [on-line]. [13-04-2007]
http://www.dsl.cz/clanek/706-umela-inteligence-neni-jen-planym-zvolanim
19
Deloitte. Rok 2010 bude ve znamení net tabletů a mobilního vyhledávání. [on-line]. [19-01-2010]
http://www.deloitte.com/view/cs_CZ/cz/press/pressreleases/64a5b8f8a6746210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm
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využívá informace o poloze, času a posledních aktivitách k tomu, aby navrhnul uživateli,
co by ho mohlo právě v danou chvíli zajímat. Výzkum se také zabývá rozpoznáváním
lidského hlasu, protože psaní dlouhých textů je pro uživatele nepohodlné. Technologie
Swype dokáže odhadnout, co chceme napsat podle dotyku klávesnice, i když nemusíme
být přesní. Také se vyvíjí možnost převodu hlasu do textu.
Jelikož jsou tyto nové typy telefonů populární, mobilní operátoři na ně zaměřují
svůj cíl. Vodafone má například speciální prodejny „House of Smartphones“, kde nabízí
jejich rozšířenou nabídku.

3.1.1 Prognózy20
Každá nová technologie se pohybuje po logistické křivce. Na začátku roste
exponenciálně a později se nasytí, zpomalí, až se nakonec asymptoticky zastaví. Tato
funkce a její modifikace se také používá pro modelování růstu vývoje aplikací nové
technologie.

Graf 6: Logistická křivka

Počáteční část logistické funkce můžeme extrapolovat exponenciální či lineární
funkcí. V případě, kdy dojde ke stabilizaci, je odhad velmi obtížný. Pro prognózu
budoucnosti existuje řada jednoduchých algoritmů. Můžeme např. použít metodu
exponenciální a lineární regrese, kde křivky udávají hranice. Exponenciální funkce roste
velice rychle a tím nám dává nereálné hodnoty. V opačném případě je lineární funkce
pesimistická. Jestliže uděláme průměr obou extrapolací, najdeme možné řešení.

20

ŠTĚDROŇ, B. a kol. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C. H. BECK, 2012, ISBN 978-80-7179-174-4
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Prognóza vývoje Smartphonů do roku 2020
Jak je vidět v grafu, mezi oběma regresemi je velký rozdíl. Vzhledem k tomu, že
Smartphony jsou na trhu krátkou dobu, jejich prodej není stabilizovaný a mohou se
objevovat velké odchylky. Ale když vezmeme v potaz, jak je tato nová technologie
populární, je pravděpodobné, že prodej bude růst velmi rychle. Podle grafu by v roce
2015 mělo být prodaných 827 miliónů Smartphonů. Tato čísla vůbec nejsou nereálná.
Došlo by k zdvojnásobení prodeje za 4 roky, a jak je vidět v období 2007 - 2011 prodej
vzrostl o 260 %. Zdá se, že budoucnost Smartphonů bude slibná.

Graf 7: Prognóza vývoje Smartphonů (v milionech)
Zdroj: časopis Sdělovací technika 9/2011

V Americe už ho má polovina domácností. Smartphonům k tomu stačilo necelých
deset let. Autům to trvalo přes 20 let, myčkám nádobí 45 let a pevnému telefonu
dokonce víc jak půlstoletí. V porovnání s ostatním produkty je ale nutné brát v potaz
dobu, ve které docházelo k růstu a také cenový faktor. V Americe se prodávají jako
dotované, to znamená, že jejich cena při pořízení je téměř nulová, respektive započítaná
do kontaktu. Zato koupě auta vyžaduje větší vstupní investici. Začátky Smartphonů
přišly na konci devadesátých let minulého století s prvními komunikátory Nokia, rapidní
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nárůst ale přišel po roce 2007 s nástupem prvního telefonu iPhone, nyní jsou velice
populární Smartphony značky Samsung.21
Prognóza podílu Smartphonů na trhu mobilních telefonů do roku 2020
Již v roce 2017 by tyto chytré telefony zaujali více jak polovinu trhu a v roce 2020 by se
obrátila situace z roku 2008. Poptávka po Smarthonech roste, protože uživatelům se líbí
komfort, který nabízejí. Internet je dnes nutností a vzhledem k vývoji technologií a
aplikací pro Smartphony se máme v budoucnu na co těšit.

Graf 8: Podíl Smartphonů na trhu
Zdroj: časopis Sdělovací technika 9/2011

3.2 Expertní systémy22
Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let si lidé uvědomili, že kvalitní systémy
s umělou inteligencí nezávisí zdaleka jen na kvalitě mechanismu jejich využívání, ale
hlavně na kvalitě znalostí. Proto se v této době poprvé objevil pojem expertní systém,
který je chápán jako pomocný systém plný znalostí získaných od odborníků v oboru,
21

Mobil. Smartphony porazily v USA pračky, ledničky i auta. [on-line]. [17-04-2012]
http://mobil.idnes.cz/smartphony-porazily-v-usa-pracky-lednicky-i-auta-fbn/mob_tech.aspx?c=A120416_144319_mob_tech_jm
22
MAŘÍK, V.; ŠTĚPÁNKOVÁ, O.; LAŽANSKÝ, J. a kol. Umělá inteligence (2). Praha: Academia, 1997. ISBN 80-2000504-8
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kterým říkáme experti. Přesná definice pojmu zatím chybí zejména díky velké
rozdílnosti systémů a jejich neustálé změně.
Původním cílem expertních systémů bylo plně nahradit lidského experta, což není
možné. Nakonec se alespoň snaží dosáhnout co nejlepších výsledků při rozhodování a
sloužit jako rádce či asistent. Podívejme se na základní charakteristické rysy:
Oddělení znalostí od řídícího mechanismu
Typické pro expertní systémy je, že se skládají ze dvou základních komponent, které
jsou na sobě relativně nezávislé a to z tzv. báze znalostí a řídícího mechanismu, který
slouží k odvozování závěrů. Báze znalostí v sobě nese znalosti získané od experta, které
jsou potřebné k řešení problému. Vzhledem k tomu, že se znalosti postupně vyvíjejí a
rozrůstají, tak je i báze znalostí přizpůsobena k jednoduchému editování.
Práce s neurčitostí
Některé znalosti mohou být nejisté, v tomto případě mluvíme o nejistotě v bázi dat
(může být vyjádřena např. číslem nebo neurčitými odpověďmi typu spíše ano, nevím,
spíše ne). Expertní systém by měl být schopen využívat těchto znalostí a umět
odpovědět či využít nejistotu v odpovědi.
Vysvětluje a komunikuje
Cílem expertního systému je komunikovat s uživatelem a také musí být schopen
vysvětlit a odůvodnit svůj závěr. Proto se také často používají souběžně elektronické
katalogy, slovníky či encyklopedie. Komunikace nakonec vypadá podobně jako mezi
reálným expertem a dotazovatelem.

3.2.1 Klasifikace expertních systémů
Z hlediska charakteru úlohy, rozeznáváme expertní systémy


diagnostické,



plánovací a



hybridní.
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Diagnostické ES
Princip diagnostického systému spočívá ve správném výběru, která z hypotéz z předem
stanovené konečné množiny co nejlépe koresponduje s reálnými daty konkrétního
případu. Řešení probíhá formou postupného ohodnocování a přehodnocování dílčích a
cílových hypotéz. Nejdříve se hypotéza zformuluje, poté se testuje a nakonec se
vyhodnotí. Architektura daného systému je znázorněna na obrázku. Řídící mechanismus
využívá bázi znalostí a bázi dat. Po každé odpovědi se upřesňuje aktuální model, který
reprezentuje současný stav řešení úlohy.

Obrázek 4: Blokové schéma diagnostického expertního systému
Zdroj: Expertní systémy http://milost.wz.cz/umi/referat/klasifikace.html
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Plánovací ES
Řeší se takové úlohy, kde známe počáteční a cílový stav a hledáme posloupnost kroků,
kterými dosáhneme cíle.

Důležitou součástí je generátor možných řešení, který

kombinuje posloupnost operátorů. Aby nedošlo k přesycení počtem možných
kombinací, využívá se znalostí experta, které výrazně omezí počet řešení.

Obrázek 5: Blokové schéma plánovacího expertního systému
Zdroj: Expertní systémy http://milost.wz.cz/umi/referat/klasifikace.html

Hybridní ES
V některých případech jsou možnosti reprezentace omezené a tím se nedají zachytit
některá nová data do báze znalostí. Proto přicházejí hybridní systémy, které jsou
kombinací diagnostických a plánovacích metod a tím umožňují kombinované ukládání
znalostí.
Prázdné ES
Speciálním typem jsou prázdné expertní systémy, které nemají v bázi znalostí žádné
znalosti. Jsou připravené k použití. Nejdůležitější je v tomto případě expert, který vloží
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do báze znalostí své poznatky. Díky těmto systémům se tak dají vytvářet expertní
systémy s odlišnými aplikačními oblastmi, ale se stejným principem fungování.
Expertní systémy mají omezené možnosti, proto se musíme nejprve zamyslet, zda
můžeme zvolenou metodu použít. Pokud je složitost úlohy taková, že ji není možné
vyřešit v reálném čase, tudíž není možné použít algoritmů, přichází na řadu expertní
systémy. Diagnostické metody používají heuristické znalosti. Řešení založené na
takových znalostech nahrazuje řešení optimální. Mohou se také ale mýlit. Proto je vždy
lepší řešit úlohu pomocí algoritmu, pokud je to možné, a získáme tak nejlepší možný
výsledek.

3.2.2 Reprezentace znalostí
Znalosti se nacházejí v bázi znalostí. Báze je zdrojem informací, ale může také
sloužit k výuce, protože obsahuje spoustu informací. Nevýhoda je v tom, že informace o
jedné věci mohou být na jiných místech vzhledem k její velikosti. Báze znalostí by měla
mít určité vlastnosti a to modularitu a transparentnost. Modularita pro jednoduchou
editaci a aktualizaci dat. Transparentnost pro jednoduchou orientaci ve znalostech.
Znalosti se dělí na


znalosti, reprezentované deklarativně (vyjadřují, CO je poznáno) = poznatky,



znalosti, reprezentované procedurálně (říkají, JAK poznávat) = pravidla.

U reprezentace v expertních systémech je povolena jakákoliv reprezentace, která je
dostatečně

efektivní.

Může

být

realizována

predikátovou

logikou,

pravidly,

sémantickými sítěmi, rámci a dalšími prostředky. Soubor všech objektů se nazývá
universum. Konceptualizace je určení universa definováním všech objektů a vymezení
relací. Explicitní popis konceptualizace se nazývá ontologie.
Predikátová logika
Predikátová logika byla původně určena pro matematiku, ale během rozvoje informatiky
se ukázalo, že je velice univerzální pro reprezentaci znalostí. Jazyk predikátové logiky
obsahuje prvky jako individuové proměnné, predikátové symboly, funkční symboly,
konstanty, kvantifikátory a logické spojky. Znalosti se reprezentují pomocí formulí, které
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obsahují některé ze základních prvků. Predikátová logika má tu výhodu, že nečiní potíže
při upravování báze znalostí vložením či mazáním položek.
Pravidla
Nejpoužívanějším prostředkem jsou pravidla. Mají jednoduchou strukturu, která vypadá
jako IF-THEN (-ELSE), kde položka ELSE je nepovinná. Formulace vychází z implikací ve
výrokové logice. Pravidla můžeme chápat buď procedurálně či deklarativně. Mohou se
také používat spojky ANR/OR a prvky neurčitosti, které se vyjadřují číselnou hodnotou
v závorce za výrazem.
Sémantické sítě
Sémantické sítě reprezentují asociativní myšlení člověka. Popisují realitu jako objekty,
které jsou navzájem v nějakých vztazích. Znázorňují se pomocí grafu, kde objekty jsou
uzly a relace jsou hrany. Obsahuje 3 typy relací: is-a (ISA), a-kind-of (AKO) a part-of.
Podporuje dědičnost a tranzitivitu. Výhodou je jednoduché vyjádření a zkrácení hledací
doby. Mezi nevýhody patří např. nebezpečí zacyklení.

Obrázek 6: Příklad sémantické sítě
Zdroj: Sémantické sítě http://faruzel.borec.cz/340.html

Rámce

Rámce se dají přirovnat k objektům v OOP. Používají se při stereotypních situacích, kde
lze použít předdefinované hodnoty na základě zkušeností. Rámec je tvořen názvem a
atributy. Atributy mohou obsahovat aktuální, implicitní hodnotu či rozsah hodnot.
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3.2.3 Řídící mechanismus
Řídící mechanismus je jádrem celého expertního systému, protože zabezpečuje
využívání znalostí v expertním systému. Obsahuje algoritmy a principy, které mu slouží
k vyřešení problému a tím nalezení řešení. Řídící mechanismus vychází zejména
z prohledávání stavového prostoru (dopředné a zpětné řetězení) a z obecné teorie
řešení úloh. Využívá se také dalších technik jako agenda, tabule, démoni apod.
Dopředné řetězení
Dopředné řetězení nebo také data-driven hledá cestu od počátečního stavu k cílovému.
Expanduje se směrem k cíli a prohledávání končí v okamžiku nalezení cíle.
Zpětné řetězení
Zpětné řetězení neboli goal-driven funguje opačně. Začne se u cílového stavu a postupně
pomocí dedukce hledá operátory, které mohli tento stav vygenerovat. Některé expertní
systémy dávají prioritu některým předpokladům a tím se celý proces urychlí. Zpětné
řetězení se hodí na aplikace, kde jsou pevně dané cíle jako např. u diagnostických úloh.

3.2.4 Práce s neurčitostí
Práce s neurčitými znalostmi je pro expertní systémy typická. Většina údajů a
znalostí, které užíváme při rozhodování či řízení, je do určité míry nejistá. Neurčitost je
definována jako nedostatek příslušné informace nutné k jednoznačné a správné
inferenci (usuzování) a tím i k vytvoření správné expertizy. Většina našich znalostí o
reálném světě je zatížena neurčitostí. Ale běžnou vlastností lidského rozumu je
schopnost rozhodovat, i když nemáme dostupné všechny informace. Tuto schopnost je
třeba přenést do expertních systémů. Nejistota bývá vyjádřena nejčastěji čísly, které se
nazývají váhy, míry, stupně důvěry, faktory věření. Čísla jsou přiřazována k jednotlivým
elementům podle expertova přesvědčení. V nových systémech se používá interval <0, 1>
nebo <-1, 1>.
Pro práci s neurčitostí existuje řada matematických postupů. Odrazila se na tom
velká variabilita typů nejistoty a neurčitosti. Jako první se položily základy teorii
pravděpodobnosti. Dále se objevila např. fuzzy teorie, Dempsterova-Shaferova teorie a
Bayesovská pravděpodobnost. Právě Bayesovskou pravděpodobnost jsem si vybrala pro
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tuto práci. Jelikož teorie Bayesovských sítí vychází ze základu teorie pravděpodobnosti,
podíváme se nejdříve na její základy.

3.2.5 Pravděpodobnost23
Pravděpodobnost je klasický nástroj pro řešení problémů s neurčitostí. Základní
rovnice, která definuje pravděpodobnost je

kde P je pravděpodobnost, p je počet úspěšných jevů a N je počet všech možných jevů.
Platí zde 3 základní axiomy:
1. Pravděpodobnost jevu A nabývá hodnot od 0 do 1.

2. Součet pravděpodobností všech jevů je rovna 1.

3. Pravděpodobnost dvou nezávislých jevů A a B je rovna součtu jejich
pravděpodobností.

Podmíněná pravděpodobnost
Podmíněná pravděpodobnost je nástroj pro vzájemně se ovlivňující jevy. Je definována
jako pravděpodobnost jevu A za podmínky, že nastane jev B, kde P(B) > 0, a vyjádříme ji
jako

Vzorec z předchozí definice se také často uvádí ve tvaru
23

PROVAZNÍK, I.; KOZUMPLÍK J. Expertní systémy. Brno: Vysoké učení technické, 1999. ISBN 80-214-1486-3
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Pokud je podmíněná pravděpodobnost jevu P(A|B) = P(A), znamená to, že podmínka B
nemá vliv na pravděpodobnost jevu A. Je-li zároveň i P(B|A) = P(B) potom říkáme, že jevy
A a B jsou nezávislé.
Bayesův vztah
Tato věta nám udává, jak podmíněná pravděpodobnost nějakého jevu souvisí s opačnou
podmíněnou pravděpodobností. Máme dva náhodné jevy A a B a pravděpodobností P(A)
a P(B), kde P(B) > 0. Potom platí

kde P(A|B) je podmíněná pravděpodobnost jevu A za předpokladu, že nastal jev B, a
naopak P(B|A) je pravděpodobnost jevu B podmíněná výskytem jevu A.

3.2.6 Bayesovské sítě24
Bayesovské sítě patří do skupiny grafového modelování. Pravděpodobnostní míra
je reprezentována strukturou, jejíž podstatnou částí je graf. Každý uzel v grafu
reprezentuje

náhodnou

proměnnou,

zatímco

hrany

mezi

uzly

reprezentují

pravděpodobnostní závislosti mezi odpovídajícími náhodnými proměnnými. Tyto
podmíněné závislosti v grafu jsou často odhadovány pomocí statistických a výpočetních
metod. Bayesovské sítě kombinují základy teorie grafů, teorie pravděpodobnosti,
informatiky a statistiky. Poskytují přirozený nástroj k řešení dvou problémů, které se
často vyskytují v matematice a inženýrství – neurčitost a složitost.
Pomocí Baysovských sítí můžeme modelovat vše možné. Model nám pomáhá
porozumět modelovanému světu a dovoluje nám vytvářet užitečné předpovědi o tom,
jak se daný svět bude chovat. Je jednodušší experimentovat s modelem než ve
skutečnosti. Na pravděpodobnostní modely zkoušeli vědci použít metodu zvanou „joint
distribution“. Je to tabulka pravděpodobností všech možných kombinací stavů daného
modelu. Taková tabulka může nabývat velkých rozměrů. Proto je třeba najít lepší
24

Tel Aviv University. Bayesian Networks. [on-line] http://www.eng.tau.ac.il/~bengal/BN.pdf
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způsob. Bayesovská síť k sobě vztahuje jen uzly, které spolu pravděpodobně souvisejí
nějakou podmíněnou závislostí. Není proto nutné ukládat všechny možné kombinace
stavů. Stačí uložit jen ty, které jsou možné mezi rodiči a dětmi. Díky tomu, je tato metoda
mnohem méně prostorově náročná. Je také velice přizpůsobivá. Může se začít s malým
modelem s limitovanými znalostmi a postupně jej rozrůstatj po nabytí znalostí nových.
Baysovské sítě jsou reprezentovány acyklickým orientovaným grafem. Hrany
mohou tvořit smyčky, ale nesmí vytvářet cykly. Kromě vytvoření grafu, je nutné určit
parametry modelu. Každému uzlu musíme přiřadit podmíněnou pravděpodobností míru
(CPD). Pokud jsou proměnné diskrétní, mohou být reprezentovány tabulkou (CPT).
Podívejme se na následující příklad, kde jsou všechny uzly binární, tj. mají dvě možné
hodnoty, které označíme T (true) a F (false).25

Obrázek 7: Příklad Bayesovské sítě

Vidíme, že „Mokrá tráva“ (MokraT=true) má dvě možné příčiny: buď je zapnut
zavlažovač (Zavl=true) nebo prší (Prsi=true). Síla toho vztahu je zobrazena v tabulce.
Např. vidíme, že P(MokraT=true | Zavl=true, Prsi=false) = 0,9 (druhý řádek) a od toho
P(MokraT=false | Zavl=true, Prsi=false) = 1 - 0,9 = 0,1. Každý řádek musí dávat součet
jedna. Vzhledem k tomu, že uzel „Oblačno“ nemá rodiče, tak jeho CPT určuje apriorní
pravděpodobnost oblačnosti (v tomto případě 0,5).

25

Computer Science. A Brief Introduction to Graphical Models and Bayesian Networks. [on-line]
http://www.cs.ubc.ca/~murphyk/Bayes/bnintro.html
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„Explaining away“26
Všimněte si, že v předchozím příkladu spolu navzájem soutěží o vysvětlení dvě příčiny.
Uzly „Zavlažovač“ a „Prší“ jsou na sobě podmíněně závislé, protože mají společného
potomka, i když jsou na sobě jen okrajově závislé. Předpokládejme, že např. tráva je
mokrá, ale také víme, že prší. V tomto případě se pravděpodobnost zavlažovače sníží.
Tento jev, se nazývá „explaining away“.

Obrázek 8: "Explaining away“

Dříve, než zjistíme nějaký důkaz, tak A, B a C jsou na sobě nezávislé. To znamená, že
změna jedno neovlivní druhého. Ale jakmile máme důkaz pro C, jakákoliv
změna pravděpodobnosti A způsobí opačnou změnu na B a obráceně. Toto nastane,
protože pokud najdeme důkaz pro A, tak se tím vysvětlí C a tím se zmenší šance na B.
Toto je důležitá vlastnost dobrého podmíněného uvažování.
Sériové blokování
Při tomto jevu se navzájem neovlivňuje začátek a konec řetězce. Předpokládejme, že si
nejsme jisti o B, pokud získáme důkaz o C, tak se tím zvýší šance na B, což také zvýší
šance na A. Nicméně, pokud je B určeno, to znamená, že pozorujeme jeho stav, tak
jakákoliv změna na C nemá vliv na A. Stejně tak veškeré změny na A neovlivní C.
Můžeme tedy říci, že určitost B blokuje jakoukoliv závislost mezi A a C.

26

Norsys. Netica Tutorial. [on-line] http://www.norsys.com/tutorials/netica/secA/tut_A3.htm#explainingAway
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Obrázek 9: Sériové blokování

Rozdílné blokování
Toto blokování je podobné sériovému. Předpokládejme, že jsme si nejistí o B, pokud
dostaneme důkaz o A, zvýší se šance B a tím se zvýší šance na C. Nicméně, pokud je B
určeno, tak jakákoliv změna na A nemá žádný efekt na C a obráceně. Takže určitost B
blokuje jakoukoliv závislost, kterou mezi sebou měli potomci.

Obrázek 10: Rozdílné blokování

3.3 Obecný návrh expertního systému
K vytvoření expertního systému jsou potřeba znalosti, nejlépe od experta v oboru.
Bohužel tito lidé jsou velice zaneprázdnění. Mnoho informací se ale dá zjistit ze situace
na trhu, z analýzy trhu a ze zdrojů, které se zajímají o telekomunikace. Díky těmto
informacím se mohou získat znalosti, které se dají následně použít při návrhu obecného
expertního systému. Jediným problémem je aktuálnost dat, protože se často mění.
Vytvoření dobrého a efektivního expertního systému je časově a finančně náročné a
přesahuje možnosti této práce. Proto se zaměříme na menší aktuální témata
telekomunikačního trhu jako sjednocení a snížení cen služeb při roamingu v EU,
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virtuální operátoři a jejich vliv na konkurenční prostředí, vstup nového operátora na trh,
nová technologie LTE, trh se Smartphony a jejich aplikacemi (viz kapitola 3.1).
Nejzajímavějším a nejdiskutovanějším tématem je v poslední době vstup nového
operátora na trh. Podívejme se, jak uplatnit umělou inteligenci pomocí expertních
systémů na vybraném tématu. Získáme tím předpovědi telekomunikačního světa o tom,
jestli je ve stávajících nebo jiných podmínkách vhodný vstup nového operátora a jestli
by měl být virtuální či ne.

3.3.1 Vstup nového operátora na trh a virtuální operátoři
ČTÚ přiznává, že mobilní trh není plně konkurenční. Operátoři mají společnou
významnou tržní sílu. Momentálně se provádí analýza, která by měla být hotová před
koncem roku 2012, proto by se případná nápravná opatření pro mobilní operátory
konala až příští rok. ČTÚ chce vytvořit trh nový, dostatečně konkurenční. Ten by se měl
otevřít pro nového a také pro virtuální operátory.27
ČTÚ nabízí v aukci volné frekvence v pásmu 1800 a 2600 MHz a také v pásmu
800 MHz, které se uvolnili po přechodu z televizního vysílání na digitální. Jedině pásmo
800 MHz by umožnilo pokrytí s nižším počtem vysílačů, ale pro nového operátora je
vyhrazeno jen pásmo 1800 MHz. Mnoho zájemců se nakonec do aukce nepřihlásilo.
Oficiální zájemci jsou stávající operátoři Telefónica Czech Republic, T-Mobile Czech
Republic, Vodafone Czech Republic a navíc PPF Mobile Services ze skupiny podnikatele
Petra Kellnera.28
Pro nové operátory by platila podmínka národního roamingu. Stávající operátoři
by museli pustit nové operátory do svých GSM sítí na 7 let a pro virtuální operátory až
na 12 let. To ale znamená, že by nový operátor buď přišel o pokrytí po sedmi letech
fungování. Nebo by musel přeplatit stávající operátory a koupit pásmo 800 MHz, aby byl
již od začátku soběstačný. Také může postavit síť v pásmu 1800 MHz. Pokud by přeplatil
v aukci ostatní a získal spektrum 800 MHz, musel by hned začít s technologií LTE.
Ve všech případech musí mít spoustu peněz. Optimistická spekulace je, že nová síť zcela
nového mobilního operátora by stála minimálně 20 miliard korun. Jedna nová
27

Lupa. Nová analýza ČTÚ.[on-line]. [05-11-2012] http://www.lupa.cz/clanky/nova-analyza-ctu-mobilni-trh-vcr-neni-dostatecne-konkurencni-pomoci-maji-virtualove/
28
Mobil. Většina tuzemských zájemců nechce být čtvrtým mobilním operátorem. [on-line]. [13-07-2012]
http://mobil.idnes.cz/podminky-aukce-kmitoctu-odradily-zajemce-f1u-/mobilnioperatori.aspx?c=A120713_154634_mobilni-operatori_LHR
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základnová stanice může stát 2,5 milionu korun a pro kompletní pokrytí jich odhadem
bude třeba asi 5 000. ČTÚ připravilo regulační nástroje, kterými může po ukončení
národního roamingu zasáhnout. Ale vstup nového operátora bude jistě velmi drahá
záležitost. Otázkou je, zda někdo takovými prostředky oplývá.29
Virtuální operátoři by mohli trhu pomoci. Ve většině evropských zemí fungují
běžně. Mohli by zvýšit konkurenci a snížit ceny, které jsou v evropském měřítku vysoké.
Kandidáti na virtuálního operátora jsou UPC, Dial Telecom, GTS a zájem se projevuje i u
dalších firem. Například Tesco nabízí mobilní služby na Slovensku a ve Velké Británii. U
nás do podzimu 2012 existovali jen šedí operátoři, kteří by také mohli mít zájem. Jejich
nabídky jsou neveřejné a často balancují na hraně legálnosti, ale stávající operátoři je
dosud tolerovali. Jako první opravdový virtuální operátor se objevil BLESKmobil.30
ČTÚ uvádí, že průměrná cena za minutu mobilního volání v ČR klesla z 2,50 Kč na
2,18 Kč, což je zhruba na evropském průměru. Cenu ale hodně ovlivňují levné firemní
tarify, kde minuta hovoru stojí pár haléřů. Domácnosti volají za téměř tři koruny. Kritika
kvůli vysokým cenám je na místě. Podle poslance a předsedy podvýboru ICT je v České
republice volání 6krát až 13krát dražší než v jiných evropských zemích. Podle srovnání
Evropské komise jsou ale ceny zhruba na evropském průměru. 31

3.3.2 Nabyté znalosti
Shrneme si informace a nabyté znalosti, které jsme získali. Zde máme jejich seznam,
který se bude hodit při tvorbě návrhu:


Trh není konkurenční



Ceny volání jsou vysoké



70 % lidí by přešlo k levnějšímu operátorovi32



Vodafone dohonil první dva operátory zhruba za 10 let



Po skončení národního roamingu může nový operátor přijít o pokrytí

29

Mobil. NÁZOR: Čtvrtý operátor nebude. [on-line]. [13-07-2012] http://mobil.idnes.cz/novy-operator-nebudepodminky-ctu-jsou-pro-nej-nevhodne-p26-/mobilni-operatori.aspx?c=A120322_173200_mob_operatori_vok
30
Mobil. Není virtuál jako virtuál. [on-line]. [22-11-2012] http://mobil.idnes.cz/virtualni-operator-definice-dga/mobilni-operatori.aspx?c=A121108_105346_mobilni-operatori_jm
31
Mobil. Průměrně voláme za 2,18 Kč za minutu. [on-line]. [12-12-2012] http://mobil.idnes.cz/podle-ctuvolame-za-2-18-kc-za-minutu-d5d-/mobilni-operatori.aspx?c=A121112_135339_mobilni-operatori_jm
32
Mobil. Sedmdesát procent lidí by zběhlo k levnějšímu operátorovi. [on-line]. [13-08-2012]
http://mobil.idnes.cz/pruzkum-spokojenosti-zakazniku-s-operatory-fne-/mobilnioperatori.aspx?c=A120813_161529_mobilni-operatori_jm
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Jedině frekvence 800MHz by umožnila pokrytí s nižším počtem vysílačů



Nový nebo virtuální operátor by vytvořil konkurenční trh a tím snížil ceny



Virtuální operátor má minimální náklady při vstupu na trh



Výstavba vysílačů vyžaduje finanční prostředky
Pomocí nabytých znalostí se navrhla Bayesovská síť. Tato síť je založena na

diagnostickém principu. Každý uzel odpovídá nějaké podmínce, např. uzel „Trh“ ukazuje,
zda je trh konkurenční či ne. Ke zjištění jaký nový operátor by byl nejlepší je potřeba
přidat hodnoty uzlům. Program Netica, ve kterém je Baysovská síť vytvořena, poté
automaticky přepočítá pravděpodobnosti pro všechny další uzly na základě jejich
vztahů. Získáme tak výslednou odpověď na otázku ohledně nového operátora.
Po kompilaci vidíme defaultní hodnoty pro každý uzel, které jsou zapsané v CPT
tabulce. Na začátku jsou zvoleny hodnoty, které ukazují aktuální situaci. Trh je
nekonkurenční, ceny jsou vysoké, díky těmto 2 faktorům existuje poptávka po novém
operátorovi. Národní roaming je na 7 let, i když poslední zprávy říkají 10 let, a
operátorovi trvá zhruba 10 let, než dohoní konkurenci, takže tato hodnota by byla
ideální. Jakou frekvenci nový operátor získá, zatím nevíme, protože aukce nebyla
ukončena. O penězích také nevíme, protože to závisí na finančních možnostech každého
zájemce. V tomto případě je největší pravděpodobnost, že nový operátor by měl být
virtuální, a to zhruba 47,9 %. Ostatní možnosti ale nejsou pozadu. Nevirtuální má
pravděpodobnost 38,4 % a žádný 21,6 %.
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Obrázek 11: Obecný návrh Bayesovské sítě pro nového operátora

K získání

konečné

pravděpodobnosti

je

potřebné

nejprve

rozdělit

pravděpodobnostní míry u každého uzlu. Podívejme se na tabulku uzlu „Poptávka“

Obrázek 12: Rozdělení pravděpodobnostních měr uzlu "Poptávka"

Vzhledem k tomu, ze 70 % lidí by přešlo k jinému operátorovi, tak momentální
situace má velikou poptávku. To znamená, že největší pravděpodobnost poptávky
získáme, když ceny budou vysoké a trh nekonkurenční. Pokud by trh byl konkurenční a
ceny stále vysoké, tak je poptávka menší, ale stále velice pravděpodobná. Pokud by byly
ceny nízké, tak jsou zákazníci spokojení a situace trhu neovlivní markantně poptávku a
pohybovala by se zhruba mezi 0 – 10 %.
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Další zajímavé rozdělení pravděpodobnostních měr má uzel „Vstup na trh“

Obrázek 13: Rozdělení pravděpodobnostních měr uzlu "Vstup na trh"

Jak vidíme, tak nejvíce možný vstup na trh je, pokud by nový operátor získal
frekvenci 800 MHz, měl národní roaming na více než 10 let a trh by byl nekonkurenční.
Naopak nejhorší situace by nastala, pokud by národní roaming byl na méně než 10 let a
získal by ostatní frekvence 1800 MHz a 2600 MHz. V tomto případě by během národního
roamingu musel postavit síť na frekvenci, kde je potřeba spousta vysílačů a tudíž by
utratil spoustu peněz. Bohužel by se to ale za méně než 10 let nestihlo a nový operátor
by zčistajasna ztratil pokrytí od stávajících operátorů po vypršení národního roamingu.
Nejzajímavější rozdělení má uzel „Analýza“. Tento uzel je velice klíčový. Nazývá
se „utility node“ neboli užitečný či funkční. Díky němu se nám ukáže výsledek, který se
vše přepočítá podle všech vstupů, a dozvíme se, zda a jaký nový operátor by byl vhodný
podle aktuální situace na trhu.
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Obrázek 14: Rozdělení pravděpodobností uzlu "Analýza"

Rozhodnutí o operátorovi závisí na tom, jestli má peníze, jestli existuje poptávka
a jaká je možnost pro vstup na trh. Poptávka je velice důležitá podmínka, protože pokud
není, tak proč by měli zákazníci přejít k jinému operátorovi, když jsou spokojeni. Zato
peníze velice ovlivňují typ operátora. Jelikož virtuální operátoři mají minimální náklady
na vstup na trh, tak peníze vlastně nepotřebují. Zato výstavba vysílačů, distribuční sítě
atd. stojí spoustu peněz. Možnost vstupu na trh také ovlivňuje celkovou situaci. Pokud je
vstup možný, tak proč by do toho nová firma nešla, ale pokud je těžký, tak si to pořádně
předem rozmyslí, jestli se jim to vyplatí.
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3.3.3 Pokusy s Bayesovskou sítí
Nejzajímavější na Bayesovských sítích je, že si vlastně vytvoříme model světa,
který chceme pozorovat a můžeme se tak podívat, co by se stalo, kdyby se něco změnilo.
Zkusíme změnit hodnoty u některých uzlů a uvidíme, jak se nám změní
pravděpodobnosti.
Pokud by zájemce o nového operátora měl dostatek peněz, tak by se rozhodně
neměl stát virtuálním. Pravděpodobnost 70,5 % pro nevirtuálního operátora je
dostatečně veliká.

Obrázek 15: Situace - Situace - hodně peněz
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Pokud navíc získá frekvenci 800 MHz a národní roaming na více než 10 let, tak
81,8% pravděpodobnost pro nevirtuálního operátora je již značná. Jak můžeme
vidět, tak poptávka velice ovlivňuje výsledek.

Obrázek 16: Situace - hodně peněz, národní roaming na více než 10 let a frekvence 800 MHz
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Pokud by trh byl 100% konkurenční a ceny 100% vysoké, tak bychom získali
100% poptávku a tím se dostali dokonce na ideální situaci, kdy by měl na trh vstoupit
nevirtuální operátor s pravděpodobností 100%.

Obrázek 17: Ideální situace pro vstup nevirtuálního operátora na trh
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Naopak, kdybychom změnili jen jednu podmínku a to „Peníze“. Tak se ze 100%
nevirtuálního dostaneme na 100% virtuálního operátora.

Obrázek 18: Ideální situace pro vstup nového operátora bez peněz
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Další zajímavost můžeme pozorovat v situaci, kdy by byly podmínky ideální pro
vstup. Máme peníze, roaming na více než 10 let a frekvenci 800 MHz, trh je
nekonkurenční. Ale ceny volání jsou nízké. Lidé nemají zájem o změnu, jsou spokojení,
takže by k novému operátorovi pravděpodobně nepřestoupili. V tomto případě je lepší
neinvestovat a počkat až se situace na trhu zhorší a tím vznikne poptávka. Proto je
v dané situaci nejlepší žádný operátor.

Obrázek 19: Situace nevhodná pro vstup nového operátora

Jak je vidět, můžeme si s naším modelem hrát a pozorovat všechny možné
situace. Také si můžeme navrhnout model jiný na jiné téma. Kdyby data byla přesná,
mohli bychom vyvozovat velmi zajímavé a užitečné závěry, na kterých by se dala stavět
budoucnost. Takto by se dala uplatit umělá inteligence v ČTÚ, nahradila by se práci lidí,
čímž by se ušetřil čas a měli bychom analýzy trhu mnohem rychleji. Stačilo by jen
pokaždé zaktualizovat znalosti a upravit Bayesovskou síť podle aktuální situace.
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Závěr
Problematika porovnání telekomunikačních firem operujících na trhu v České
republice má globální a technologické souvislosti.
V práci byla analyzována problematika působnosti ČTÚ, telekomunikačního trhu
v České republice a vybrané problémy umělé inteligence v telekomunikacích.
Samostatnou část práce tvoří experimenty s Bayesovskou sítí v kontextu vstupu nového
operátora.
Koncipování expertního systému bylo provedeno v obecné rovině a jeho realizace
by si vyžádala tým programátorů. Stávající model by se mohl aktualizovat podle
aktuálních technologických trendů v kontextu prognóz firmy Gartner popř. Britských
telekomunikací. V budoucnosti bude pokračovat trend nahrazování lidského činitele,
v tomto případě ČTÚ, umělými inteligentními systémy jako expertní systémy a
neuronové sítě.
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Seznam zkratek
ČTÚ

Český telekomunikační úřad

ČSÚ

Český statistický úřad

EU

Evropská unie

ICT

Information

and

Communication

Technologies

=

informační

a

komunikační technologie
NMT

Nordic Mobile Telephone = standard pro mobilní telefony 1. generace

GSM

Global System for Mobile Communications = nejpopulárnější standard pro
mobilní telefony na světě

GPRS

General Packet Radio Services = služba umožňující přenos dat a připojení
k internetu pro uživatele GSM telefonů

CDMA

Code Division Multiple Access = metoda digitálního multiplexování, tzn.
přenosu vícero digitálních signálů prostřednictvím jediného sdíleného
média, která jednotlivé signály rozlišuje tím, že každé z nich používá
odlišné (vhodně navržené) kódování.

EDGE

Enhanced Data rates for GSM Evolution = vývojový stupeň v technologii
GSM po zavedení datových přenosů GPRS

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System = stupeň vývoje GSM sítí

HSDPA

High Speed Downlink Packet Access = rychlé UMTS

HSPA

High Speed Packet Access = sloučení dvou protokolů mobilních telefonů
HSDPA + HSUPA

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line = nejčastěji využívaný technologie pro
vysokorychlostní přenos dat

TDD

Test-driven Development = programování řízené testy

FDD

Feature-driven Development = vývoj řízený užitnými vlastnostmi daného
software

3G

3rd Generation = třetí generace mobilních telefonů

2G

3nd Generation= druhá generace mobilních telefonů

HD

High-definition = výrazně vyšší rozlišení

LTE

Long Term Evolution = technologie pro vysokorychlostní internet

ARM

Automatizovaný Městský Telefon

OOP

Objektově orientované programování
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