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organiza ní
innost:

4 odborné seminá e Teorie a praxe IP telefonie
po ádané v letech 2004, 2006, 2008 a 2010 v Praze
4 odborné seminá e eská a moravská VoIP telefonie
po ádané v roce 2009 v Praze a Brn
1 odborný seminá e Slovenská VoIP telefonie
po ádaný v roce 2010 v Banské Bystrici

publika ní
innost:

[1] Tarifika ní perioda má na hovorné zásadní vliv
      lánek na www.lupa.cz, leden 2009
[2] Jaká je skute ná spolehlivost VoIP sítí ?
      lánek na www.lupa.cz, b ezen 2009
[3] Jaká spolehlivost VoIP sítí je dosta ující ?
      lánek na www.lupa.cz, kv ten 2009
[4] VoIP versus pevná a mobilní telefonie
      lánek na www.lupa.cz, únor 2010
[5] Návod na úspory za telefonování a internet
      lánek na www.cfoworld.cz, kv ten 2010
[6] Za telefonování m ete platit mén
      lánek na www.lupa.cz, ervence 2010
[7] Není liberalizace telefonie p íli  liberální
      lánek na www.lupa.cz, leden 2011

realizované
projekty:

2010: xPhoNet - centrum telefonních sítí
         (autor koncepce a ízení vývoje telefonního SW)
2002: PhoNet - telefonní úst edny 5. generace
         (autor koncepce a ízení vývoje tel. HW a SW)
1999: DiMeS - dimenzování metropolitních telefonních sítí
         (autor koncepce a ízení vývoje telefonního SW)
1997: OP - dohled na ve ejné telefonní sít
         (autor koncepce a ízení vývoje speciálního SW)
1996: DSP - signalizace poruch telefonních úst eden
         (autor koncepce HW a autor ásti ídícího SW)
1995: RGT - tarifikace hovor  telefonních úst eden
         (autor koncepce HW a autor ásti ídícího SW)
1994: RePiC - regionální provozn  informa ní centrum
         (spoluautor celkové analýzy a koncepce)
1993: CD - dohled na tranzitní telefonní úst edny
         (autor koncepce a ízení vývoje spec. SW)
1989: EDISS - telefonní úst edna 4. generace
         (autor SW pro díl í ásti ídícího systému)
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