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ÚVOD 
Doprava je soubor procesů, které vedou k cílenému přemisťování osob, předmětů, 

energie a informací v prostoru a čase, je ve své podstatě fenoménem interakce živé bytosti 

s technickým artefaktem, lidské společnosti s technologickou infrastrukturou rozšiřující 

dimenzi lidského bytí v časoprostoru. 

Doprava jako samostatný vědní technický obor se rozvíjí ve spolupráci s dalšími 

obory, zejména s obory rozvíjenými na dalších fakultách Českého vysokého učení 

technického v oblastech techniky a technologie dopravních cest a prostředků 

a telekomunikačních systémů a zařízení, a v oblasti technickoekonomických aspektů 

provozování a údržby dopravních cest a dopravních prostředků. Základní metodologií 

dopravy jako svébytného inženýrského oboru je systémový způsob nazírání na obecné ve 

vztazích mezi dopravními cestami, dopravními prostředky a vzájemně provázanými 

provozními a logistickými systémy. Nejvýraznější skutečností, která posouvá studijní obor 

dopravy a spojů z oblasti mezioborových disciplín do oblasti samostatného magisterského 

a doktorského studia, je úloha vyplývající z uplatnění dopravní inženýrské informatiky a jejího 

využití v produkčních ekonomických modelech chování a její aplikace v tvorbě efektivně 

fungujících dopravních systémů v území v návaznosti na ekonomické, ekologické a kulturní 

aktivity člověka. 

Jsou to zejména ekonomové, kteří jsou schopni správně identifikovat význam dopravy 

a spojů jako systému, který významně přispívá k životaschopnosti a perspektivě ekonomiky 

regionů i větších územních celků. V ekologii je identifikace dopadu dopravy jako význačného 

civilizačního faktoru na životní prostřední dostatečně průkazná. 

Založením Fakulty dopravní vyjádřilo vedení Českého vysokého učení technického 

v Praze svoji vůli nezaostávat za předními světovými univerzitami a reflektovat do svých 

vědeckopedagogických cílů nejen rozvoj technologií a techniky, ale i rozvoj oborů 

přesahujících svými inženýrskými metodami rozsáhlé oblasti lidské činnosti a jejich 

systémové uspořádanosti co do času a prostoru. Současný proces globalizace světových 

telekomunikací a dopravních systémů takové přístupy nutně vyžaduje; v praktických 

aplikacích se to projevuje například ve zdokonalování grafikonů železniční dopravy nebo 

v systémové výstavbě kombinovaných druhů dopravy s ohledem na environmentální dopady. 

Fakulta dopravní je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického 

v Praze. Dnešní ČVUT bylo založeno 18. ledna 1707 císařem Josefem I. z iniciativy 

uznávaného odborníka v opevňovacích (fortifikačních) pracích Christiana Josepha 

Willenberga, jenž byl ustanoven profesorem podle dekretu zemských stavů ze dne 

9. listopadu 1717. Výuka na této první veřejné inženýrské škole ve střední Evropě byla 

zahájena v lednu 1718. Vysoká škola byla pojmenována „Stavovská inženýrská škola 

v Praze“. Teprve 30 let po založení této pražské školy vznikla později věhlasná a dosud 

existující pařížská vysoká škola „École Nationale des Ponts et Chaussées“. 

Zpočátku měla Stavovská inženýrská škola v Praze úzké zaměření vojenské 

a fortifikační; na školu civilního inženýrství se změnila až v období působnosti jejího druhého 

profesora Jana Ferdinanda Schora, malíře a architekta, a zejména v období působnosti 

třetího profesora této školy Františka Antonína Leonarda Hergeta, zeměměřičského 

a vodohospodářského odborníka. 

Roku 1803 schválil císař návrh na přeměnu Stavovské inženýrské školy na 

polytechniku, kterou uvedl v život František Josef Gerstner, astronom a profesor matematiky 

a mechaniky, po vzoru pařížské polytechniky. Pražská polytechnika zůstala až do r. 1815 

součástí pražské Univerzity, teprve pak se osamostatnila. Sídlo Polytechniky bylo v Husově 

třídě na Starém Městě. K významným osobnostem Polytechniky patřil kromě Františka Josefa 
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Gerstnera, tvůrce projektu koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince, i Christian 

Doppler, profesor matematiky a praktické geometrie. 

Dalším mezníkem ve vývoji školy byl rok 1863, kdy se tehdy schválený první Statut 

stal základem nové organizace pedagogické práce i řízení Polytechniky jako vysoké školy 

v čele s voleným rektorem a se čtyřmi obory: 

 vodní a silniční stavitelství 

 pozemní stavitelství 

 strojnictví 

 chemie („technická lučba“) 

Čeština byla rovnoprávným vyučovacím jazykem s němčinou, přesto rozpory mezi 

německou a českou částí pedagogického sboru vedly roku 1869 k rozdělení na český 

a německý ústav. Pro český ústav byla postavena nová budova na Karlově náměstí na 

Novém Městě (návrh profesora architekta Ullmanna). Od roku 1878 byly zavedeny dvě státní 

zkoušky a od roku 1901 bylo škole přiznáno právo udělovat hodnosti doktora technických 

věd. 

Název České vysoké učení technické v Praze nese škola od roku 1920; sdružovala 

tehdy sedm vysokých škol: 

 inženýrského stavitelství 

 architektury a pozemního stavitelství 

 strojního a elektrotechnického inženýrství 

 chemickotechnologického inženýrství 

 zemědělského a lesního inženýrství 

 speciálních nauk 

 obchodní 

Za nacistické okupace byla vysoká škola uzavřena, po osvobození r. 1945 byla 

znovuotevřena, v roce 1952 odešly ze svazku ČVUT fakulta zemědělská a fakulta 

chemickotechnologická. 

Fakulta dopravní byla zřízena od září 1952 původně jako součást ČVUT, samostatná 

Vysoká škola železniční zahájila činnost od školního roku 1953/54 v Praze - Karlíně se čtyřmi 

fakultami: 

 stavební 

 strojní 

 elektrotechnická 

 dopravní 

Měla tehdy 1200 studentů a 20 kateder. Od školního roku 1960/61 byla přemístěna do 

Žiliny a změnila název na Vysoká škola dopravy a spojov. Po rozdělení ČSFR dochází ke 

vzniku Fakulty dopravní jako součásti ČVUT v Praze se zahájením výuky ve školním 

roce 1993/94. 

Fakulta dopravní získala akreditaci pro inženýrské studium rozhodnutím Akreditační 

komise ČR z 5. května 1993. První Statut Fakulty dopravní byl schválen Akademickým 

senátem ČVUT 9. června 1993. Ve školním roce 1993/94 začalo studovat na fakultě v Praze 

prvních 200 studentů denního inženýrského studia, ve školním roce 1995/96 přibyli studenti 

bakalářského studia na pracovišti Fakulty dopravní v Děčíně, které zde v letech 2000 – 2012 

existovalo pod názvem Ústav pro bakalářská studia (od roku 2013 zde působí dále opět pod 

názvem Pracoviště Děčín). V roce 1998 bylo slavnostně promováno 70 prvních absolventů 

inženýrského studia a 15 prvních absolventů bakalářského studia. 

V akademickém roce 2003 – 2004 bylo zahájeno studium v nové, tzv. strukturované 

formě studia. Cílem této nové formy bylo reagovat na evropské trendy ve vzdělávání a zajistit 
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studentům i pedagogům vyšší prostupnost studia. V akademickém roce 2009 – 2010 byla 

poprvé zahájena výuka v anglickém jazyce v prvním tzv. „joint-degrees“ navazujícím 

magisterském studijním oboru Inteligentní dopravní systémy ve spolupráci s Linköpings 

universitet (Švédsko) a s UAS Fachhochschule Technikum Wien (Rakousko). O rok později 

(od akademického roku 2010 – 2011) byla zahájena výuka ve druhém „joint-degrees“ 

navazujícím magisterském studijním oboru Transportation and Logistic Systems ve spolupráci 

s Žilinskou univerzitou v Žiline (Slovensko) a s University of Texas at El Paso (USA). Od 

téhož akademického roku 2010 – 2011 je standardní doba studia v bakalářském studijním 

programu zkrácena ze 4 let na 3 roky. 

Od akademického roku 2020 – 2021 je výuka postupně realizována v nově 

akreditovaných a strukturovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních 

programech (které se v některých případech, konkrétně v bakalářském studijním programu 

„Technika a technologie v dopravě a spojích“ dělí na specializace), jimž byla udělena 

akreditace rozhodnutím Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (zřízeného ke dni 

1. září 2016) podle zákona 137/2016, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a podle nového nařízení vlády č. 274/2016 Sb. ze dne 24. srpna 2016 o standardech 

pro akreditace ve vysokém školství. Tyto nové studijní programy a specializace během 

několika let postupně nahradí původní studijní programy a obory a jejich součástí jsou i nové 

navazující magisterské studijní programy „Intelligent Transport Systems“ (společně 

uskutečňovaný s Linköpings universitet podle § 47a zákona o VŠ) a „Smart Cities“ (společné 

uskutečňovaný s The University of Texas at El Paso podle § 47a zákona o VŠ) s výukou 

v anglickém jazyce. 

Vedení fakulty a všichni akademičtí pracovníci vítají nově zapsané studenty 1. ročníku 

v akademickém roce 2020 – 2021 a přejí jim, aby studium na Fakultě dopravní v kterékoliv 

formě studia bylo pro ně pozitivním zážitkem a aby studium úspěšně zakončili, případně 

pokračovali ve studiu ve vyšším typu. 
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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
České vysoké učení technické v Praze tvoří fakulty stavební, strojní, elektrotechnická, 

jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínckého inženýrství 

a informačních technologií, Kloknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií, Ústav tělesné 

výchovy a sportu, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Český institut 

informatiky, robotiky a kybernetiky, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT a další 

součásti ČVUT. Vrcholným představitelem a reprezentantem Českého vysokého učení 

technického v Praze je rektor, který koordinuje pedagogickou a tvůrčí činnost fakult. Zástupci 

rektora pro jednotlivé úseky činnosti jsou prorektoři, zástupce rektora pro hospodářskou 

a správní činnost je kvestor. 

KOLEGIUM REKTORA ČVUT 

160 00  Praha 6, Jugoslávských partyzánů 3, telefon: 224 351 111 

Rektor: Doc. RNDr. Vojtěch PETRÁČEK, CSc. 

Prorektor pro bakalářské 

a magisterské studium: 

Doc. Dr. Ing. Gabriela ACHTENOVÁ 

Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost 

a doktorské studium: 

Prof. Ing. Zbyněk ŠKVOR, CSc. 

Prorektor pro zahraniční vztahy: Prof. Ing. Oldřich STARÝ, CSc. 

Prorektor pro rozvoj a strategie: Ing. Veronika KRAMAŘÍKOVÁ, MBA 

Prorektor pro informační systém: Ing. Radek HOLÝ, Ph.D. 

Prorektor pro výstavbu: Prof. Ing. Alena KOHOUTKOVÁ, CSc., FEng. 

Děkan fakulty stavební: Prof. Ing. Jiří MÁCA, CSc. 

Děkan fakulty strojní: Prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc. 

Děkan fakulty elektrotechnické: Prof. Mgr. Petr PÁTA, Ph.D. 

Děkan fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské: Prof. Ing. Igor JEX, DrSc. 

Děkan fakulty architektury: Prof. Ing. arch. Ladislav LÁBUS, Hon. FAIA 

Děkan fakulty dopravní: Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

Děkan fakulty biomedicínckého inženýrství: Prof. MUDr. Ivan DYLEVSKÝ, DrSc. 

Děkan fakulty informačních technologií: Doc. RNDr. Ing. Marcel JIŘINA, Ph.D. 

Kvestor: Ing. Jiří BOHÁČEK 

Předseda Akademického senátu ČVUT: Doc. Ing. Jan JANOUŠEK, Ph.D. 
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SPRÁVNÍ RADA ČVUT 

Předseda Správní rady ČVUT: 

Prof. Ing. Petr SÁHA, CSc. 

1. místopředsedkyně Správní rady ČVUT: 

Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D. 

Místopředseda Správní rady ČVUT: 

Mgr. František BUREŠ, MBA LL.M. 

Členové Správní rady ČVUT: 

Ing. Vladimír DLOUHÝ, CSc. 

Ing. Petr DVOŘÁK, MBA 

Ing. arch. Jan FIBIGER, CSc. 

Ing. arch. Jan KASL 

Mgr. Ondřej KOLÁŘ 

Mgr. Karel KOMÁREK, st. 

Ing. Jaroslav MÍL, MBA 

Ing. Vlastimil PICEK 

Ing. Jiří RUSNOK 

RNDr. Jiří SLOVÁK 

Ing. Michaela ŠOJDROVÁ 

Mgr. Radek VONDRÁČEK 

Tajemník Správní rady ČVUT: 

Ing. Lucie ORGONÍKOVÁ 

RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ ČVUT 

Předseda Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT: 

Doc. RNDr. Vojtěch PETRÁČEK, CSc. 

Místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT: 

Prof. Ing. Petr HÁJEK, CSc. 

Členové Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT: 

Doc. Ing. Miroslav ČECH, CSc. 

Prof. Ing. František HRDLIČKA, CSc. 

Doc. Ing. Jiří JAKOVENKO, Ph.D. 

Doc. Ing. Jan JANOUŠEK, Ph.D. 

Prof. Ing. Josef JÍRA, CSc. 

Prof. RNDr. Bohumil KRATOCHVÍL, DrSc. 

Prof. Ing. Vladimír KUČERA, DrSc., dr. h. c. 

Prof. Ing. Jan MACEK, DrSc. 

Doc. Ing. Daniel MÜNICH, Ph.D. 

Doc. Ing. Antonín POKORNÝ, CSc. 

Prof. MUDr. Jozef ROSINA, Ph.D. MBA 

Ing. Tomáš SMEJKAL 

Prof. Ing. Pavel TVRDÍK, CSc. 

Tajemník Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT: 

Ing. Bc. Josef SVOBODA, Ph.D. 

ZÁSTUPCI FAKULTY DOPRAVNÍ V AKADEMICKÉM SENÁTU ČVUT 

Ing. Tomáš DOKTOR 

Mgr. Jitka HEŘMANOVÁ 

Ing. Michaela NEUHÄUSEROVÁ 

Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D. 

Ing. Petr RICHTER 
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ADRESÁŘ ČVUT 

FAKULTY ČVUT 

 

fakulta, adresa: zkrácené 

označení: 

administrativní 

označení: 

telefon: 

Fakulta stavební 

166 29  Praha 6, Thákurova 7 

FSv F 1 224 351 111 

224 358 756 

224 358 776 

Fakulta strojní 

166 07  Praha 6, Technická 4 

FS F 2 224 351 111 

224 352 587 

224 352 885 

Fakulta elektrotechnická 

166 27  Praha 6, Technická 2 

FEL F 3 224 310 386 

224 351 111 

224 352 016 

224 352 057 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

115 19  Praha 1, Břehová 7 

FJFI F 4 224 351 111 

224 358 274 

224 358 283 

224 358 310 

Fakulta architektury 

166 34  Praha 6, Thákurova 9 

FA F 5 224 351 111 

224 356 223 

224 356 225 

224 356 226 

224 356 242 

776 555 558 

Fakulta dopravní 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 

FD F 6 224 351 111 

224 359 502 

224 359 503 

224 359 543 

Fakulta biomedicínckého inženýrství 

272 01  Kladno 2, Sítná 3105 

FBMI F 7 224 351 111 

224 358 419 

224 358 459 

224 358 473 

224 358 497 

Fakulta informačních technologií 

160 00  Praha 6, Thákurova 9 

FIT F 8 224 351 111 

224 359 811 

224 359 827 
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VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY ČVUT 

 

ústav, adresa: zkrácené 

označení: 

administrativní 

označení: 

telefon: 

Kloknerův ústav 

166 08  Praha 6, Šolínova 7 

KÚ U 1 224 351 111 

224 353 529 

224 353 580 

Masarykův ústav vyšších studií 

160 00  Praha 6, Kolejní 2a 

MÚVS U 2 224 351 111 

224 353 163 

224 353 169 

224 353 182 

224 353 183 

224 353 184 

224 356 163 

Ústav tělesné výchovy a sportu 

160 00  Praha 6, Pod Juliskou 4 

ÚTVS U 3 224 351 111 

224 351 881 

224 351 882 

Univerzitní centrum energeticky efektivních 

budov 

273 43  Buštěhrad, Třinecká 1024 

UCEEB U 4 224 351 111 

224 356 700 

224 356 701 

224 356 706 

Český institut informatiky, robotiky 

a kybernetiky 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

CIIRC U 5 224 351 111 

224 354 139 

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT 

110 00  Praha 1, Husova 5 

ÚTEF U 6 224 105 100 

DALŠÍ SOUČÁSTI ČVUT 

 

součást, adresa: zkrácené 

označení: 

administrativní 

označení: 

telefon: 

Rektorát ČVUT 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

RČVUT Z 1 224 351 111 

Sekretariát rektora 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 415 

Sekretariát kvestora 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 425 

778 468 028 
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Sekretariát Akademického senátu ČVUT 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 682 

606 630 593 

Archiv ČVUT 

166 36  Praha 6, Zikova 4   
224 351 111 

224 353 551 

770 156 247 

Odbor ekonomického řízení a controllingu 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 421 

Odbor ekonomický a finanční 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 445 

Odbor hospodářské správy 

150 00  Praha 5, Plzeňská 221   
731 628 555 

Odbor interního auditu a kontroly 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 627 

Odbor PR a marketingu 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 423 

605 763 506 

Odbor pro kvalitu a informační systém 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 483 

Odbor pro studium a studentské záležitosti 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 469 

Odbor pro transfer technologií 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 407 

777 456 939 

Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 463 

224 353 676 

Odbor rozvoje 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 352 581 

224 353 624 

Odbor správy budov 

Jugoslávských partyzánů 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 404 

777 365 226 

Odbor strukturálních fondů 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 691 

Odbor výstavby a investiční činnosti 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 406 

602 203 686 

Odbor zahraničních vztahů 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 465 
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Právní odbor 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  
224 351 111 

224 353 608 

Správa účelových zařízení ČVUT 

160 17  Praha 6, Vaníčkova 7 

SÚZ Z 2 234 678 111 

234 678 396 

724 882 678 

Studentské koleje:    

Bubenečská kolej 

166 06  Praha 6, Terronská 28 

  234 678 420 

234 678 421 

234 678 422 

234 678 431 

Dejvická kolej 

166 00  Praha 6, Zikova 19 

  224 310 583 

234 678 401 

234 678 402 

Hlávkova kolej 

120 00  Praha 2, Jenštejnská 1 

  234 678 440 

234 678 441 

234 678 442 

Kolej Orlík 

166 05  Praha 6, Terronská 6 

  234 678 430 

234 678 431 

Koleje Podolí 

147 45  Praha 4, Na Lysině 12 

  234 678 450 

234 678 451 

234 678 452 

234 678 453 

Koleje Strahov 

160 17  Praha 6, Vaníčkova 7 

  234 678 346 

234 678 368 

Masarykova kolej 

160 00  Praha 6, Thákurova 1 

  234 678 470 

234 678 600 

Sinkuleho kolej 

160 00  Praha 6, Zikova 13 

  234 678 400 

234 678 401 

234 678 402 

Studentské menzy:    

ArchiCafé 

166 34  Praha 6, Thákurova 9 

  725 896 859 

778 468 210 

Masarykova kolej 

160 00  Praha 6, Thákurova 1 

  234 678 462 

234 678 600 

MEGA BUF FAT 

166 34  Praha 6, Thákurova 7 

  224 354 676 

Menza Kladno, restaurace KOKOS 

272 01  Kladno, Sítná 3105 

  234 678 580 

234 678 581 

Menza Podolí 

147 45  Praha 4, Na Lysině 12 

  244 105 104 

234 678 550 

Menza Strahov 

160 17  Praha 6, Jezdecká 1 

  234 678 291 

234 678 361 

Menza Studentský dům 

160 00  Praha 6, Bílá 6 

  234 606 111 

234 678 560 

Pizzerie la fontanella 

160 00  Praha 6, Bílá 6 

  234 606 121 

234 606 137 
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SNACK BAR – BUFET 

160 17  Praha 6, Vaníčkova 7 

  234 678 291 

234 678 388 

Technická menza 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

  234 678 325 

604 215 843 

Výdejna Horská 

128 03  Praha 2, Horská 3 

  224 359 217 

Výdejna Karlovo náměstí 

121 35  Praha 2, Karlovo náměstí 13 

  224 357 339 

Česká technika – nakladatelství ČVUT 

160 41  Praha 6, Thákurova 1 

ČTN Z 3 224 351 111 

224 355 030 

Redakce 

160 41  Praha 6, Thákurova 1 
  224 355 030 

Univerzitní knihkupectví odborné literatury 

160 80  Praha 6, Technická 6 

(přízemí NTK) 

  224 355 003 

Výpočetní a informační centrum ČVUT 

160 00  Praha 6, 

Jugoslávských partyzánů 3 

VIC P 1 224 351 111 

224 358 434 

224 358 440 

Ústřední knihovna ČVUT 

160 80  Praha 6, Technická 6 

ÚK P 8 224 351 111 

224 359 802 

Univerzitní základní škola a mateřská škola 

Lvíčata 

160 41  Praha 6, Thákurova 1 

UMŠ P 9 224 352 324 
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TECHNICKÉ KNIHOVNY 

KNIHOVNY ČVUT 

Studentům a učitelům Fakulty dopravní jsou k dispozici knihovny ČVUT, jejichž 

součástí jsou i studovny a audiovizuální studovny. Více informací o službách poskytovaných 

knihovnami ČVUT najdete na internetové adrese http://knihovna.cvut.cz/. 

Ústřední knihovna ČVUT 

160 80  Praha 6, Technická 6 

telefon 224 359 802 

Knihovna a studovna - provozní doba: Pondělí 08:00 – 22:00 

 Úterý 08:00 – 22:00 

 Středa 08:00 – 22:00 

 Čtvrtek 08:00 – 22:00 

 Pátek 08:00 – 22:00 

 Sobota 10:00 – 22:00 

Výpůjční pult - provozní doba: Pondělí 09:00 – 16:00 

 Úterý 09:00 – 16:00 

 Středa 09:00 – 16:00 

 Čtvrtek 09:00 – 16:00 

 Pátek 08:00 – 14:30 

Fakulta dopravní 

128 00  Praha 2, Horská 3 

telefon 224 359 191 

Knihovna - provozní doba: Pondělí 09:00 – 12:00 13:00 – 18:00 

 Úterý 09:00 – 18:00 

 Středa 09:00 – 12:00 13:00 – 18:00 

 Čtvrtek 09:00 – 18:00 

 Pátek 09:00 – 13:00  

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

115 19  Praha 1, Břehová 7 

telefon 224 358 305, 224 358 340 

Knihovna - provozní doba: Pondělí 09:00 – 16:00 

 Úterý 09:00 – 18:00 

 Středa 09:00 – 18:00 

 Čtvrtek 09:00 – 16:00 

 Pátek 09:00 – 14:00 

Fakulta biomedicínckého inženýrství 

272 01  Kladno 2, Sítná 3105 

telefon 224 358 455 

Knihovna - provozní doba: Pondělí 09:00 – 16:00 

 Úterý 09:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

 Středa 09:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

 Čtvrtek 09:00 – 16:00 

 Pátek 09:00 – 12:00  
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Městská knihovna Děčín – Vysokoškolská knihovna detašovaného pracoviště ČVUT 

405 01  Děčín 1, Pohraniční 1 

telefon 773 795 940 

Knihovna v Děčíně - provozní doba: Pondělí 12:30 – 15:30 

 Úterý 12:30 – 15:30 

 Středa 08:00 – 11:30 

 Čtvrtek 12:30 – 15:30 

 Pátek 08:00 – 11:30 

OSTATNÍ VÝZNAMNÉ KNIHOVNY 

Národní knihovna České republiky 

110 00  Praha 1, Klementinum 190 

telefon 221 663 111, 221 663 331 

Informace pro návštěvníky  Pondělí 08:15 – 12:00 12:30 – 16:30 

a prodejna publikací - provozní doba: Úterý 08:15 – 12:00 12:30 – 16:30 

 Středa 08:15 – 12:00 12:30 – 16:30 

 Čtvrtek 08:15 – 12:00 12:30 – 16:30 

 Pátek 08:15 – 12:00 12:30 – 16:30 

Hala služeb (poradenská a informační  Pondělí 09:00 – 14:00 

služba, půjčovna, katalogy, čtenářské Úterý 09:00 – 19:00 

průkazy, reprografické služby), referenční Středa 09:00 – 14:00 

centrum, všeobecná studovna Čtvrtek 09:00 – 19:00 

- provozní doba: Pátek 09:00 – 14:00 

Národní technická knihovna 

160 80  Praha 6, Technická 6 

telefon 232 002 111, 232 002 535 

Samoobslužný provoz (3. - 6. NP) Pondělí 08:00 – 22:00 

- provozní doba: Úterý 08:00 – 22:00 

 Středa 08:00 – 22:00 

 Čtvrtek 08:00 – 22:00 

 Pátek 08:00 – 22:00 

 Sobota 08:00 – 22:00 

 Neděle 08:00 – 22:00 

Asistované služby na Centrálním pultu  Pondělí 16:00 – 20:00 

služeb v 2. NP. (registrace, informace, Úterý 10:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

pokladna, studovna časopisů, objednávky  Středa 10:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

ze skladu) - provozní doba: Čtvrtek 10:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

 Pátek 10:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

Městská knihovna v Praze – ústřední knihovna 

115 72  Praha 1, Mariánské náměstí 1 

telefon 222 113 555 

Knihovna - provozní doba: Pondělí 13:00 – 15:00 16:00 – 19:00 

 Úterý 10:00 – 14:00 15:00 – 19:00 

 Středa 10:00 – 14:00 15:00 – 19:00 

 Čtvrtek 10:00 – 14:00 15:00 – 19:00 

 Pátek 10:00 – 14:00 15:00 – 19:00 
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ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ 
110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 351 111 

 fax: 224 229 201 

Děkan je vrcholný představitel a reprezentant ČVUT v Praze Fakulty dopravní ve 

vztahu k jiným fakultám vysokých škol v České republice i zahraničí, k veřejným institucím 

a orgánům státní správy, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, podnikatelské sféře 

i občanům, který odpovídá za její pedagogickou a tvůrčí činnost rektorovi ČVUT. 

Proděkani zastupují děkana v jím určeném rozsahu na určitých úsecích činnosti. 

Děkan pověří jednoho z proděkanů jako zástupce děkana, aby ho v době jeho nepřítomnosti 

zastupoval v plném rozsahu. 

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením 

děkana, zajišťuje hospodaření s prostředky fakulty v souladu se zvláštními předpisy, vnitřními 

předpisy ČVUT a fakulty a v souladu s pravidly pro tvorbu a správu rozpočtu fakulty a stojí 

v čele děkanátu a řídí jeho činnost ve všech oblastech, vyjma případů, kde děkan stanoví 

jinak. Tajemníka na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává děkan. 

Vědecká rada je vrcholným orgánem rozhodujícím o směrech a obsahu vzdělávací 

a tvůrčí činnosti fakulty. 

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, 

který je zvolen všemi členy akademické obce v rovných přímých tajných volbách. Je 

garantem akademických svobod, možností individuálního rozvoje členů akademické obce 

a růstu odborné a pedagogické úrovně v souladu s evropskou kulturou a ekonomikou. 

Akademický senát je složen z představitelů akademické obce fakulty – akademických 

pracovníků a studentů. 

Kolegium děkana je stálý akademický poradní sbor, jehož členy jsou děkan, 

proděkani, tajemník a předseda Akademického senátu Fakulty dopravní a případně další 

zaměstnanci jmenovaní děkanem. 

Grémium děkana je stálý akademický poradní sbor, jehož členy jsou členové kolegia 

děkana, vedoucí ústavů a samostatných laboratoří, zástupce studentské komory AS FD 

a další osoby jmenované děkanem. 

Základním pracovištěm pro pedagogickou a tvůrčí činnost na fakultě je ústav řízený 

vedoucím ústavu, kterého na základě výběrového řízení jmenuje a odvolává děkan. Ústavy 

zřizuje a ruší děkan se souhlasem Akademického senátu Fakulty dopravní. Ústav se může po 

předchozím projednání v kolegiu děkana a souhlasu děkana členit na oddělení a laboratoře. 

Samostatné laboratoře jsou pracoviště pro tvůrčí činnost, ve vybraných oborech pro 

vzdělávací činnost a výcvik, v jejichž čele je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení 

jmenuje a odvolává děkan. Samostatné laboratoře zřizuje a ruší děkan se souhlasem 

Akademického senátu Fakulty dopravní. 

Výkonným orgánem pro zajišťování studijní, hospodářské, provozní, personální 

a tvůrčí činnosti, popř. dalších činností, je děkanát, který se člení na oddělení, referáty 

a úseky. Vedoucí těchto útvarů ustanovuje a odvolává děkan na návrh tajemníka. 
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KOLEGIUM DĚKANA 

Děkan: Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

Proděkan pro strategii a vnější vztahy 

a zástupce děkana: 

Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc. 

Proděkan pro pedagogickou činnost: Ing. Martin LANGR, Ph.D. 

Proděkan pro rozvoj a výstavbu: Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D. 

Proděkan pro vědeckou a výzkumnou 

činnost: 

Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. 

Proděkan pro zahraniční styky: Prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D. 

Tajemník: Jana SMITKOVÁ 

Předseda Akademického senátu FD: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. 

Zástupci proděkanů: 

Pro pedagogickou činnost v Praze: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D. 

Pro pedagogickou činnost v Děčíně: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D. 

Pro rozvoj a výstavbu: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. 

Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D. 

Pro vědeckou a výzkumnou činnost: Doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D. 

Pro zahraniční styky 

pro oblast mezinárodních projektů: 

Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Pro zahraniční styky 

pro oblast zahraničních studentů: 

Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D. 

Pro strategii a vnější vztahy v Praze: Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D. 

Pro strategii a vnější vztahy v Děčíně: Ing. Ondřej SMÍŠEK 

DĚKANÁT FAKULTY DOPRAVNÍ 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 351 111 

 fax: 224 229 201 

Uvedené telefonní číslo je na centrálu, která na požádání přepojuje příchozí hovory na 

konkrétního pracovníka. 

Sekretariát děkana a tajemníka:  

- sekretariát děkana: Zdenka OSIFOVÁ 

 telefon: 224 359 502 

 E-mail: osifozde@fd.cvut.cz 

- sekretariát tajemníka: Dana UHERKOVÁ 

 E-mail: uherkdan@fd.cvut.cz 
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Studijní oddělení - vedoucí: Alena KRČÁLOVÁ 

 E-mail: krcalale@fd.cvut.cz 

- zástupce vedoucího oddělení: Eva VICENOVÁ 

- pracoviště Praha: Lýdie TETÍKOVÁ 

 Libuše WAICOVÁ 

- pracoviště Praha - přijímací řízení: Eva VICENOVÁ 

- pracoviště Praha - stipendia, poplatky: Blanka FIŠEROVÁ 

- pracoviště Děčín: Georg ČERNĚCKÝ 

 Monika ŠVANDOVÁ 

- správce studijních plánů FD: Georg ČERNĚCKÝ 

- rozvrhář fakulty: Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D. 

Ekonomické oddělení - vedoucí: Zuzana BRUNEROVÁ 

 E-mail: brunezuz@fd.cvut.cz 

- finanční účetní: Monika ŠIMKOVÁ 

- majetková účetní: Jaroslava KVASNIČKOVÁ 

- přijaté faktury, likvidace faktur: Eva MALETÍNSKÁ 

 Hana VEČEŘOVÁ 

- rozpočty projektů a grantů: Renata ŠVÁBOVÁ 

- cestovní příkazy: Ing. Miroslava FIKÁČKOVÁ 

 Mgr. Zuzana JANOVSKÁ 

- pokladna: Mgr. Zuzana JANOVSKÁ 

 Zdenka SVOBODOVÁ 

Oddělení práce a mezd - vedoucí: Ing. Denisa KNĚŽKOVÁ 

- mzdová účtárna: Ilona NAGYOVÁ 

 Gabriela SOUKALOVÁ 

- personální oddělení: Markéta ŘEDINOVÁ 

Oddělení počítačové techniky a síťových 

služeb - vedoucí: 

Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. 

E-mail: kalikova@fd.cvut.cz 

- zástupce vedoucího oddělení: Ing. Lukáš SVOBODA 

- sekretariát oddělení: Lucie ZÍTKOVÁ 

- webmaster: Ing. Jan KRČÁL, Ph.D. 

- programování intranetových aplikací: Ing. Petr JÍRA 

- správa serverů: Ing. Libor ŽÍDEK 

- správa bezdrátové sítě eduroam: Ing. Petr HNYK 

- správa sítě budovy Konviktská: Martin FIALA 

 Miroslav KOČOVSKÝ 

 Martin NESLÁDEK 

 Ing. Lukáš SVOBODA 

- správa sítě budovy Florenc: Ing. Jan KRČÁL, Ph.D. 

- správa sítě budovy Horská: Ing. Petr HNYK 

 Bc. Lukáš KOZEL 

 David MALETÍNSKÝ 

- správa sítě budovy Děčín: Ing. Jan MEJSTŘÍK 

 Ing. Libor ŽÍDEK 

Oddělení technickoprovozních služeb 

- vedoucí: 

Jana SMITKOVÁ 

E-mail: smitkja2@fd.cvut.cz 

- podatelna: Daniela ELIÁŠOVÁ 

 Roman KRČÁL 

Úsek správy budovy Konviktská - vedoucí: Mgr. David BOROVIČKA 

 E-mail: borovicka@fd.cvut.cz 
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Úsek správy budovy Florenc - vedoucí: Mgr. David BOROVIČKA 

 E-mail: borovicka@fd.cvut.cz 

Úsek správy budovy Horská - vedoucí: Markéta SIKOROVÁ 

 E-mail: sikormar@fd.cvut.cz 

Úsek správy budovy Sýpka v Děčíně 

- vedoucí: 

Ing. Jan MEJSTŘÍK 

E-mail: mejstjan@fd.cvut.cz 

Referát vědy a výzkumu: Ing. Ticiano COSTA JORDAO, Ph.D. 

 Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D. 

 Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D. 

 Ing. Simona PŘIKRYLOVÁ, Ph.D. 

 Vilma TOMKOVÁ 

- doktorské studium: Jana Katarína KNAPOVÁ 

Referát strategie a vnějších vztahů: Mgr. Kristýna DĚVĚROVÁ 

 Mgr. Lenka DOSTÁLKOVÁ 

 Ing. Adéla DUBSKÁ 

Referát zahraničních styků: Mgr. Lenka DOSTÁLKOVÁ 

 Ing. Adéla DUBSKÁ 

Referát rozvoje a výstavby: Ing. Markéta NOVOTNÁ 

 Mgr. Anna POKORNÁ 

 Ing. arch. Tamara POKORNÁ 

Technik bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci: 

Andrea MANOVÁ 

Technik požární ochrany: Martin SKŘIVÁNEK 
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PRACOVIŠTĚ DĚČÍN 

405 01  Děčín I, Pohraniční 1 telefon: 224 358 404, 224 358 409 

Vedoucí pracoviště: Ing. Ondřej SMÍŠEK 

E-mail: smiseond@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího pracoviště: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D. 

E-mail: dvoraale@fd.cvut.cz 

Sekretariát: Michaela FLÍGLOVÁ 

E-mail: fliglova@fd.cvut.cz 

Členové pracoviště: Jan BOČEK 

Martin BOHÁČEK 

Andrea CZECHOVÁ 

Kristýna DAVIDOVÁ 

Filip FLEK 

Mgr. Tomáš FLEK 

Ing. Lenka HÁJKOVÁ 

Matěj HOLCKNECHT 

PhDr. Stanislava HOLÍKOVÁ 

Radek HORÁČEK 

Bc. Petr HUBÁČEK 

Michaela KADEŘÁVKOVÁ 

Ing. Tomáš KEJZLAR 

Lukáš KETTNER 

Jan KOTAS 

Dan KREJČÍ 

Marek KUČERA 

Kamila KVAPILOVÁ 

Jana NOVÁKOVÁ 

Martina PAVLOVIČOVÁ 

Mgr. David PFLANZER 

Bc. Marika PODRÁBSKÁ 

Mgr. Lucie PODRÁPSKÁ 

Bc. Jana PROUZOVÁ 

Mgr. Jiří SEJKORA 

Martin SEMRÁD 

Ing. Martin SCHÁNO 

Bc. Kateřina SMÍŠKOVÁ 

Jan ŠPLÍCHAL 

Vilém VANĚK 

Bc. Jan WÜNSCH 

Mgr. Simona ZAHRÁDKOVÁ 

Ing. Jan ZEDNÍK 

Michaela ZUŠŤÁKOVÁ 

Martin ŽITNÝ 
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AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY DOPRAVNÍ 

Předseda AS FD: 

Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. 

E-mail: kalikova@fd.cvut.cz 

Zaměstnanecká komora: 

 místopředseda AS FD: 

Ing. Tomáš DOKTOR 

E-mail: doktor@fd.cvut.cz 

 členové: 

Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ 

Ing. Tomáš JAVOŘÍK, Ph.D. 

Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D. 

Ing. Jan KRČÁL, Ph.D. 

Ing. Zdeněk MICHL 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D. 

Ing. Jiří RŮŽIČKA 

Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D. 

Ing. Lukáš SVOBODA 

Studentská komora: 

 místopředseda AS FD: 

Ing. Petr FRIDRIŠEK 

E-mail: fridrisek@fd.cvut.cz 

 členové: 

Markéta JIRMANOVÁ 

Ing. Dominik MAZEL 

Ing. Stanislav METELKA 

Ing. Michaela NEUHÄUSEROVÁ 

Ing. Petr RICHTER 

Tomáš VÁŇA 
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VĚDECKÁ RADA FAKULTY DOPRAVNÍ 

V čele vědecké rady Fakulty dopravní je děkan fakulty 

Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.: 

Interní členové: 

Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D. 

Prof. Ing. Josef JÍRA, CSc. 

Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. 

Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc. 

Doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D. 

Prof. Ing. Milan LÁNSKÝ, DrSc. 

Doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D. 

Prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D. 

Prof. MUDr. Jozef ROSINA, Ph.D. MBA 

Prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc. 

Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c. 

Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Doc. Ing. arch. Jakub VOREL, Ph.D. 

Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc. 

Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc. 

Externí členové: 

Doc. Mgr. Tomáš APELTAUER, Ph.D. 

Mgr. František BUREŠ, MBA LL.M. 

Prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D. 

Mgr. Ing. Radek ČECH, Ph.D. 

Prof. Ing. Milan DADO, PhD. 

Ing. Jan KLAS 

Ing. Petr KLAUDA 

Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D. 

Prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD. 

Prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc. 

Doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. 

Ing. Luděk SOSNA, Ph.D. 

Ing. Pavel SŮVA, Ph.D., FEng. 

Ing. Karel ŠVÁBEK 

Doc. Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D. 

Ing. Jindřich TOPOL 

Prof. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D. 

Mimořádní členové: 

Prof. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD. 

Prof. Ing. Alica KALAŠOVÁ, CSc. 

Prof. Ing. Petr MOOS, CSc. 

Prof. Ing. Jaroslav NOSEK, CSc. 

Prof. Ing. Václav PŘENOSIL, CSc. 

Prof. Ing. Jiří STODOLA, DrSc. 

GRÉMIUM DĚKANA 

V čele grémia děkana je děkan fakulty Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.: 

Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D. 

Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D. 

Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D. 

Ing. Mgr. Jan FEIT 

Ing. Petr FRIDRIŠEK 

RNDr. Leo GALAMBOŠ, Ph.D. 

Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Ing. Martin JACURA, Ph.D. 

Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. 

Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. 

Doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D. 

Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D. 

Ing. Martin LANGR, Ph.D. 

Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D. 

Doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D. 

Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D. 

Prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D. 

Ing. Ondřej SMÍŠEK 

Jana SMITKOVÁ 

Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc. 

Zpracováno dle stavu ke dni 24.07.2020 
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ÚSTAVY 

K611 - ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY 

110 00  Praha 1, Na Florenci 25 telefon: 224 358 416, 224 817 890, 224 890 702, 

224 890 703 

 fax: 224 890 702 

Vedoucí ústavu: Prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D. 

E-mail: pribylo@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího ústavu: RNDr. Magdalena HYKŠOVÁ, Ph.D. 

E-mail: hyksomag@fd.cvut.cz 

Tajemník ústavu a manažer 

pro pedagogickou činnost ústavu: 

Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D. 

E-mail: voracsar@fd.cvut.cz 

Manažer projektů ústavu: Dr. Ing. Jan PŘIKRYL 

E-mail: prikrjan@fd.cvut.cz 

Sekretářka ústavu: Ljiljana DUŠKOVÁ 

E-mail: duskova@fd.cvut.cz 

Členové ústavu: Prof. RNDr. Martina BEČVÁŘOVÁ, Ph.D. 

Mgr. Marek HONCŮ, Ph.D. 

Mgr. Oldřich HYKŠ 

Ing. Šárka JOZOVÁ 

Mgr. Lucie KÁRNÁ, Ph.D. 

Ing. Bohumil KOVÁŘ, Ph.D. 

Ing. Jana KUKLOVÁ 

Ing. André MAIA PEREIRA 

RNDr. Zuzana MALÁ, Ph.D. 

Ing. Michal MATOWICKI, Ph.D. 

Doc. Ing. Ivan NAGY, CSc. 

Doc. RNDr. Ondřej NAVRÁTIL, Ph.D. 

Ing. Pavla PECHERKOVÁ, Ph.D. 

Mgr. Pavel PROVINSKÝ 

Ing. Tomáš TŘASÁK, Ph.D. 

Doc. Ing. Evženie UGLICKICH, CSc. 

Ing. Tomáš VÍTŮ, Ph.D. 

RNDr. Olga VRAŠTILOVÁ 

Spolupracovníci: Ing. Martin PĚNIČKA, Ph.D. 

Prof. Ing. Pavel ZAHRADNÍK, CSc. 
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Stručná charakteristika ústavu: 

Ústav poskytuje vzdělání ve všech matematických disciplinách bakalářského 

i magisterského studijního programu s důrazem na předměty operačního výzkumu 

a matematického modelování. Cílem pedagogické práce v magisterském studiu je prohloubit 

znalosti studentů z aplikovaných partií matematiky (numerická matematika a statistika) ve 

vyšších ročnících a vytvořit tak souvislý cyklus z předmětů pro modelování lineárních 

stacionárních i nestacionárních systémů a procesů, zpracování signálů, klasifikace 

náhodných procesů, algoritmů predikce a analýzu rozsáhlých systémů. 

Ústav zabezpečuje řadu odborných projektů s aplikací matematiky v dopravních 

problémech. Na našem pracovišti rozvíjíme individuální práci s mladými lidmi, jak při vedení 

studentských projektů v magisterském studiu, tak při výchově doktorandů 

k vědeckovýzkumné práci. 

Výzkumné zaměření ústavu nese všechny znaky aplikací matematiky v oblastech: 

 teorie aproximací a speciální funkce pro zpracování nestacionárních signálů 

 metody lineárního programování s důrazem na tvorbu integrálních taktových grafikonů 

 historie matematiky 

 modelování a identifikace dopravních systémů, redukce dimensionality dopravních dat 

a predikce dopravy 

 inteligentní vozidlo a rozpoznávací algoritmy 
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K612 - ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 355 087 

Vedoucí ústavu: Ing. Martin JACURA, Ph.D. 

E-mail: jacurmar@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího ústavu: Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D. 

E-mail: kumpopet@fd.cvut.cz 

Manažer pro pedagogickou činnost ústavu: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D. 

E-mail: kocardag@fd.cvut.cz 

Manažer projektů ústavu: Doc. Ing. Bc. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D. 

E-mail: neubekri@fd.cvut.cz 

Sekretářka ústavu: Petra NESLÁDKOVÁ, DiS. 

E-mail: neslapet@fd.cvut.cz 

Členové ústavu: Ing. Zuzana ČARSKÁ, Ph.D. 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Ing. Martin HÖFLER 

Ing. Martin JAREŠ, Ph.D. 

Ing. Tomáš JAVOŘÍK, Ph.D. 

Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. 

Ing. Vojtěch NOVOTNÝ, Ph.D. 

Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D. 

Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc. 

Ing. Petr RICHTER 

Ing. Bc. Iva ŠTURMOVÁ, Ph.D. 

Ing. Ondřej TREŠL 

Doc. Ing. Lukáš TÝFA, Ph.D. 

Doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D. 
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Stručná charakteristika ústavu: 

Ústav dopravních systémů je profilujícím ústavem oboru „DOS – Dopravní systémy 

a technika“ bakalářského a magisterského studia a oboru „D – Dopravní systémy a technika“ 

doktorského studia. Ústav zajišťuje výuku především na zmíněných oborech a ve společných 

předmětech pro všechny obory fakulty. Jednotlivé předměty jsou zaměřeny na konstrukci, 

vedení a projektování dopravních cest, provoz na dopravních cestách, umístění tras, 

křižovatek a stanic v území, řešení dopravy v městských a příměstských regionech, 

problematiku dopravního provozu a životního prostředí, výstavbu dálniční sítě, modernizaci 

železniční sítě, projektování, výstavbu, rekonstrukci a údržbu dopravních cest. 

Důraz ve výuce klade ústav na projektově orientovanou výuku. Zaměření projektů 

pokrývá širokou problematiku projektování, výstavby, rekonstrukce a provozu dopravních cest 

včetně ekologických aspektů a dopadů na územní plánování, projektování a realizaci 

silničních, dálničních a železničních staveb, řešení obslužnosti území, řešení městské 

a příměstské dopravy včetně městské hromadné dopravy (vedení a konstrukce tramvajových 

tratí a tratí metra), otázky bezpečnosti a nehodovosti. Studenti mají širokou nabídku projektů, 

ze které si vyberou svoje zaměření, z nějž pak vyplývá i téma diplomové práce i uplatnění 

absolventů v praxi (projekční ústavy, prováděcí stavební podniky, správní a řídicí orgány 

a další). Výstupy studentských prací jsou každoročně prezentovány studentům nižších 

ročníků. 

Vědeckovýzkumná a odborná činnost ústavu se zaměřuje na řešení obslužnosti území 

včetně městských aglomerací, na moderní metody projektování dopravních staveb, na řešení 

ekologických problémů vedení a provozu na dopravních cestách, na řešení městské 

hromadné dopravy včetně nových moderních konstrukcí tramvajové koleje a preferencí 

hromadné dopravy, na problematiku bezpečnosti a nehodovosti v dopravě a rozvoj cyklistické 

dopravy. 

Ústav systematicky spolupracuje na řešení konkrétních odborných problémů s praxí 

a má navázanou úzkou odbornou spolupráci s mnoha veřejnými organizacemi i soukromými 

podniky. 
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K614 - ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY V DOPRAVĚ 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 555 

 fax: 224 359 555 

Vedoucí ústavu: Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D. 

E-mail: fabera@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího ústavu: Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc. 

E-mail: zelintom@fd.cvut.cz 

Manažer pro pedagogickou činnost ústavu: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. 

E-mail: kalikova@fd.cvut.cz 

Manažer projektů ústavu: Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D. 

E-mail: jerabem1@fd.cvut.cz 

Sekretářka ústavu: Světlana LESOVÁ 

E-mail: lesovsve@fd.cvut.cz 

Členové ústavu: Doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ 

Ing. Martin BRUMOVSKÝ 

Ing. Radek HOLÝ, Ph.D. 

Ing. Marek KALIKA, Ph.D. 

Ing. Milan KOUKOL, Ph.D. 

Ing. Jan KRČÁL, Ph.D. 

Doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D. 

Ing. Jan MEJSTŘÍK 

Prof. Ing. Petr MOOS, CSc. 

Doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D. 

Ing. Ondřej SMÍŠEK 

Ing. Lukáš SVOBODA 

Ing. Martin ŠROTÝŘ, Ph.D. 

Ing. Jan ZELENKA 

Ing. Libor ŽÍDEK 

Spolupracovníci: Ing. Vladimír BENEŠ, Ph.D. 

Filip BORŮVKA 

Doc. Ing. arch. Eva FANTOVÁ, CSc. 
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Stručná charakteristika ústavu: 

Ústav zajišťuje výuku předmětů souvisejících s počítačovými dovednostmi, poskytuje 

znalosti z oblasti informačních systémů, seznamuje studenty s telekomunikační technikou 

a se službami na fixních i mobilních telekomunikačních sítích. Uvedená témata rozvíjí jak 

v bakalářském studijním programu, tak i v programech studia inženýrského a doktorského. 

Výzkumné aktivity ústavu: 

 Modely kreativity a design dopravních systémů: Výzkum nelineárních myšlenkových 

procesů jako je analogické a metaforické uvažování, které jsou neurologicky potvrzené 

a mají potenciál vysvětlit mnoho aspektů myšlení řidičů a jejich chování. Dále ústav začal 

ve spolupráci s Fakultou architektury rozvíjet oblast designu. 

 Robotika, kognitivní robotika, mobilní roboty, elektrotechnika: Oblast robotiky, zvláště 

s ohledem na mobilní roboty a možné aplikace v dopravě, jejich vzájemnou komunikaci, 

samoorganizaci skupin mobilních robotů. Modelování kognitivních schopností systémů, 

ověřování kognitivních modelů na robotech a aplikace v oblasti modelování myšlenkových 

pochodů účastníků dopravy, modelování jejich percepčních schopností a omezení. Dále 

pak oblast multi-agent systémů. 

 Simulační technologie pro HW a SW dopravního modelování: Systémová podpora a rozvoj 

netradičních simulačních technologií aplikovatelných v oblasti modelování dopravních 

systémů, jako jsou aplikace technologií distribuovaných simulací, distribuovaných výpočtů 

na grafických kartách, simulací v heterogenním výpočetním prostředí (z hlediska HW 

a systémových technologií). Z hlediska vlastních simulačních technologií se jedná 

především o diskrétní simulace a oblast soft-computingu. Dále se zaměřujeme na 

budování HW infrastruktury pro simulační a výpočetní podporu aktivit v ostatních 

oblastech. 

 Teoretická a aplikovaná informatika, sítě a telekomunikační technika: Teoretická 

a aplikovaná informatika, informatika v dopravě, distribuované a paralelní zpracování 

informací, oblast biometrie a senzorických a inteligentních sítí. Výzkum a rozvoj síťové 

infrastruktury pro potřeby dopravních a telekomunikačních aplikací v oblastech klasických 

metalických, optických i radiových a mikrovlnných sítí. Informační systémy v oblasti 

vzdělávání, školení detekce a řízení lidských zdrojů, resp. lidských účastníků dopravy. 

Oblast analýzy bezpečnosti a spolehlivosti SW v řídících aplikacích, metody vývoje SW, 

CASE a CAD nástroje a moderní přístupy k modelování systémů. Rozvoj systémových 

a koncepčních přístupů k modelování a výstavbě rozsáhlých informačních systémů. 

 Umělá inteligence a kognitivní vědy, mentální modely lidských operátorů: Výzkum aplikací 

umělé inteligence (mimo robotiku) v dopravě, v simulaci a v modelování pokročilých 

kreativních myšlenkových pochodů. Rozvoj nových přístupů k modelování mozkových 

funkcí. Využití těchto modelů pro modelování dopravy a analýzu způsobů, jakým řidiči řeší 

nečekané a komplikované dopravní situace. Optimalizační metody a metody symbolické 

regrese pomocí genetických algoritmů a algoritmů genetického programování. Regresní 

modely některých složitých dopravních procesů. Teorie automatů. 
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K615 - ÚSTAV JAZYKŮ A SPOLEČENSKÝCH VĚD 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 147 

Vedoucí ústavu: Ing. Mgr. Jan FEIT 

E-mail: feitjan@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího ústavu a manažer 

pro pedagogickou činnost ústavu: 

Mgr. Eva REZLEROVÁ 

E-mail: rezleeva@fd.cvut.cz 

Tajemník ústavu 

a manažer projektů ústavu: 

Mgr. Irena VESELKOVÁ 

E-mail: veselire@fd.cvut.cz 

Sekretářka ústavu: Jana PETROVÁ 

E-mail: petroja3@fd.cvut.cz 

Členové ústavu: Mgr. Dana BOUŠOVÁ 

Mgr. Vilma GOTTWALDOVÁ 

Mgr. Jitka HEŘMANOVÁ 

Mgr. Barbora HORÁČKOVÁ 

Mgr. Nina HRICSINA PUŠKINOVÁ 

PhDr. Klára LANCOVÁ, Ph.D. 

Mgr. Marie MICHLOVÁ 

Mgr. Lenka MONKOVÁ, MSc 

Ing. Petr MUSIL 

Mgr. Markéta OLEHLOVÁ, Ph.D. 

Mgr. Věra PASTORKOVÁ 

Mgr. Bc. René SKALICKÝ 

PhDr. Mgr. Jana ŠTIKAROVÁ, Ph.D. 

Mgr. Barbora TĚHNÍKOVÁ 

Mgr. Marek TOMEČEK, Ph.D. 

PhDr. Markéta VOJANOVÁ 

Spolupracovníci: Peter MORPUSS 

Bc. Denis VANÍČEK 

Mgr. Veronika ZÁVESKÁ 
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Stručná charakteristika ústavu: 

Posláním Ústavu jazyků a společenských věd je propojení technického a humanitního 

vzdělání s cílem prohloubit všeobecný rozhled studenta a zaměřit se na potřeby budoucího 

bakaláře a dopravního inženýra a jejich uplatnění v současné společnosti, především na trhu 

práce. Zvláštní důraz se klade na jazykovou vybavenost budoucího absolventa ČVUT FD. 

Ústav jazyků a společenských věd zajišťuje v Praze, příp. v Děčíně: 

 jazykovou přípravu studentů v různých stupních pokročilosti s ohledem na odbornou 

problematiku 

 základní kurzy humanitních věd (historie, dějiny umění, sociologie, psychologie, filozofie 

aj.); specializované přednášky (např. Historie civilního letectví, Dějiny železniční dopravy, 

Historie městské hromadné dopravy, Dopravní psychologie, Ochrana zdraví v dopravě 

apod.) 

 výukové projekty v bakalářském a magisterském studiu 

 psychologickou poradnu pro posluchače a zaměstnance ČVUT (smolikova@fd.cvut.cz) 

Odborná činnost je směřována do oblasti modernizace jazykového vzdělávání. Ústav 

nabízí kurzy českého jazyka pro cizince. Pro studenty i veřejnost nabízíme přípravné kurzy 

anglického jazyka (FCE). Členové ústavu se podíleli na grantovém projektu elektronického 

slovníku dopravního inženýrství. V rámci Univerzity třetího věku nabízíme kurzy se 

zaměřením na regionální historii. Spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Věda 

nás baví (zajištění jazykové výuky, organizace mimoškolní činnosti). 
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K616 - ÚSTAV DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 976 

 E-mail: ustav616@fd.cvut.cz 

Vedoucí ústavu 

a manažer projektů ústavu: 

Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D. 

E-mail: xbouchnp@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího ústavu: Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D. 

E-mail: novotsta@fd.cvut.cz 

Tajemník ústavu a manažer 

pro pedagogickou činnost ústavu: 

Ing. Josef MÍK, Ph.D. 

E-mail: mikjosef@fd.cvut.cz 

Členové ústavu: Scarlet BOUCHNEROVÁ 

Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc. IWE 

Ing. Jiří FIRST 

Doc. Ing. Jaroslav MACHAN, CSc. 

Doc. Ing. Jaroslav OPAVA, CSc. 

Ing. Adam ORLICKÝ 

Ing. Dmitry ROZHDESTVENSKIY, Ph.D. 

Ing. Josef SVOBODA 

Ing. Evžen THÖNDEL, Ph.D. 

Jan VÁLEK, DiS. 

Spolupracovníci: Ing. Stanislav HOLBA 

Ing. Roman HOLÝ, Ph.D. 

Ing. Jonáš JIRKŮ 

Ing. Jan OBERMANN, Ph.D. 

Ing. Vladimír PETRÁNEK 

Ing. Hynek PURŠ 

Ing. Tomáš RADOŇ, Ph.D. 

Ing. Robin ŘÍPA 

Ing. Martin ŠOTOLA, Ph.D. 
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Stručná charakteristika ústavu: 

Ústav dopravní techniky je pedagogicky a odborně zaměřen do oblasti stavby 

a provozu dopravních prostředků a zkoumání vzájemného působení prvků systému 

člověk – stroj (HMI). Předměty, které ústav zajišťuje, seznamují posluchače první etapy studia 

se základy teorie a stavby vozidel a jejich dynamických vlastností. Ve druhé etapě studia 

nabízí přednášky zaměřené do oblasti speciálních vlastností a systémů vozidel, zkoušení, 

bezpečnosti dopravních prostředků, dynamiky a vlivu řídicích systémů, designu dopravních 

prostředků a stavby karoserií, výrobních technologií, provozu a řízení vozidel. Specializovaná 

skupina DRSG se zabývá interaktivní simulací a systémy virtuální reality v oblasti dopravních 

prostředků a výzkumnou činností v oblasti HMI. Stejně jako ústavní laboratoře Energetiky 

a Dynamiky vozidel pracuje na projektech vědy a výzkumu. Tyto oblasti jsou i náplní projektů 

ústavu, v nichž se posluchači mohou zúčastňovat prací na aktuálních výzkumných úkolech. 

V doktorském studiu vede ústav posluchače v oblasti dynamiky vozidel, 

v problematice zkoušení a provozu vozidel, interakce člověk – stroj, simulací dynamických 

systémů vozidel a interaktivních simulačních systémů a v oblasti speciálních výrobních 

technologií dopravních prostředků. 

Ústav udržuje bohaté mezinárodní styky. Spolupracuje s podobně zaměřenými 

katedrami a ústavy domácích i zahraničních universit a má dlouhodobé technické spolupráce 

s nejvýznamnějšími domácími (a částečně i evropskými) výrobci dopravních prostředků 

a komponent v oblasti pozemní dopravy. 
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K617 - ÚSTAV LOGISTIKY A MANAGEMENTU DOPRAVY 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 155, 224 359 164 

Vedoucí ústavu: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

E-mail: horaktom@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího ústavu: Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D. 

E-mail: skolipe1@fd.cvut.cz 

Tajemník ústavu a sekretářka ústavu: Ing. Jana TALOVÁ 

E-mail: talova@fd.cvut.cz 

Manažer pro pedagogickou činnost ústavu: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

E-mail: mockova@fd.cvut.cz 

Manažer projektů ústavu: Ing. Zdeněk MICHL 

E-mail: Zdenek.Michl@cvut.cz 

Členové ústavu: Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D. 

Ing. Michal DRÁBEK, Ph.D. 

Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D. 

Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D. 

Ing. Rudolf F. HEIDU, Ph.D. 

Ing. Vít JANOŠ, Ph.D. 

Ing. Milan KŘÍŽ, Ph.D. 

Ing. Olga MERTLOVÁ, Ph.D. 

Prof. Dr. Ing. Otto PASTOR, CSc. 

Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D. 

Ing. Alena RYBIČKOVÁ, Ph.D. 

Prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc. 

Doc. Dr. Ing. Roman ŠTĚRBA 

Doc. Ing. Dušan TEICHMANN, Ph.D. 

Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D. 

Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc. 

Ing. Michaela ZACHOVÁ 

Spolupracovníci: Ing. Karel BAUDYŠ, Ph.D. 

Ing. Edvard BŘEZINA, CSc. 

RNDr. Miroslav MARADA, Ph.D. 

Ing. Bc. Pavel Edvard VANČURA, Ph.D. 
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Stručná charakteristika ústavu: 

Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD zajišťuje výuku a provádí 

výzkumnou činnost se zaměřením na moderní dopravní systém při respektování potřebných 

souvislostí. Integrujícím prvkem odborného působení ústavu je logistika doplněná o teorii 

dopravy se zaměřením na operační výzkum včetně teorie grafů, technologie dopravy se 

zaměřením na osobní i nákladní dopravu a ekonomika a management v dopravě se 

zaměřením na hodnocení dopravních projektů, jejich řízení a marketing v dopravě. 

V bakalářském a navazujícím magisterském studiu ústav nabízí studijní program 

Logistika a řízení dopravních procesů (LOG, LA), v doktorském studiu potom studijní program 

Logistika a řízení dopravních procesů (L). Všechny uvedené studijní programy lze studovat 

jak v prezenční, tak i v kombinované formě. 

Velký důraz je kladen na spolupráci s praxí, na ústavu externě působí odborníci 

z průmyslu i státní správy, a to jak formou vyzvaných přednášek, tak i rozsáhlejším zapojením 

do výuky některých předmětů. Součástí výuky jsou také exkurze do partnerských firem a na 

odborná pracoviště, kde mají studenti možnost seznámit se s reálným provozem. Kromě 

výuky ústav organizuje přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. 

Ústav je rovněž aktivní ve vědě a výzkumu, je pracovištěm řešícím národní 

i mezinárodní projekty (TAČR, OPVVV, OPPPR, ESF / ERDF a další). Ústav také nabízí 

služby expertního poradenství a zpracování zakázek pro soukromý i veřejný sektor v oblasti 

logistiky, dopravního plánování, dopravního modelování a ekonomiky dopravy. 

Členové ústavu se podílejí na provozu elektronického magazínu o drahách 

zelpage.cz. 

V zahraničí ústav spolupracuje s univerzitami ve Spojených státech (The University 

of Texas at El Paso), Německu (TU Dresden) nebo Švýcarsku (ETH Zürich). 

V letech 2010 až 2018 byl ústav v rámci ČVUT FD garantem navazujícího 

magisterského joint-degrees studijního oboru Transportation and Logistics Systems 

vyučovaného v anglickém jazyce společně s The University of Texas at El Paso, USA. Na 

tento studijní obor v roce 2020 naváže nový dual-degree studijní program Smart Cities. 
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K618 - ÚSTAV MECHANIKY A MATERIÁLŮ 

110 00  Praha 1, Na Florenci 25 telefon: 224 214 605, 224 358 414, 224 890 723, 

224 890 724 

 fax: 224 214 605 

Vedoucí ústavu: Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. 

E-mail: jirouond@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího ústavu, tajemník 

ústavu a manažer projektů ústavu: 

Ing. Tomáš DOKTOR 

E-mail: doktor@fd.cvut.cz 

Manažer pro pedagogickou činnost ústavu: Ing. Jitka ŘEZNÍČKOVÁ, CSc. 

E-mail: reznijit@fd.cvut.cz 

Sekretářka ústavu: Blanka BUDSKÁ 

E-mail: budskbla@fd.cvut.cz 

Členové ústavu: Ing. Marcel ADORNA 

Ing. Jan FALTA 

Ing. Tomáš FÍLA, Ph.D. 

Prof. Ing. Josef JÍRA, CSc. 

Doc. Ing. Jitka JÍROVÁ, CSc. 

Ing. Petr KOUDELKA 

Ing. Nela KRČMÁŘOVÁ 

Doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D. 

Ing. Ivo MALINA, CSc. 

Ing. Vít MALINOVSKÝ, Ph.D. 

Ing. Michaela NEUHÄUSEROVÁ 

Ing. Jan ŠLEICHRT 

Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D. 

Ing. Jan VYČICHL, Ph.D. 

MUDr. Michaela VYŠATOVÁ 

Ing. Petr ZLÁMAL, Ph.D. 

Spolupracovníci: Ing. Stanislav HRAČOV, Ph.D. 

Doc. Ing. Josef KOLÁŘ, CSc. 

Doc. Ing. Jan MASOPUST, CSc. 

Stručná charakteristika ústavu: 

Zajišťuje výuku předmětů v oborech: 

 statika, kinematika a dynamika, pružnost a pevnost, experimentální mechanika, plasticita, 

lomová mechanika, výpočtová mechanika, biomechanika člověka 

 dynamika dopravních cest a prostředků 

 nauka o chování a vlastnostech konstrukčních a funkčních materiálů - klasické materiály, 

keramické materiály, kompozitní materiály, neklasické materiály s řízenými vlastnostmi 

 bezpečnost v dopravě, interakce člověk – vozidlo 

 úvod do kolejových vozidel 

 tvorba technické dokumentace v oblasti strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky 

Výzkum je zaměřen na analýzu deformačních procesů konstrukčních soustav 

v dopravě při uvážení různých materiálů a různých podmínkách zatěžování, na vyšetřování 

deformačního a lomového chování materiálů, na zkoušení a diagnostiku konstrukcí 

a materiálů a na výpočtové modelování chování mechanických soustav a na řešení 

spolehlivosti produktovodů a biomechanických problémů svalově-kosterního systému a jeho 

implantátů a léčebných postupů v ortopedii. 
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K620 - ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 547, 224 359 548 

 fax: 224 359 545 

Vedoucí ústavu: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D. 

E-mail: machazuz@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího ústavu: Ing. Martin LANGR, Ph.D. 

E-mail: langrmar@fd.cvut.cz 

Tajemník ústavu 

a manažer projektů ústavu: 

Ing. Milan SLIACKY, Ph.D. 

E-mail: sliacky@fd.cvut.cz 

Manažer pro pedagogickou činnost ústavu: Ing. Jiří RŮŽIČKA 

E-mail: ruzicji4@fd.cvut.cz 

Sekretářka ústavu: Světlana LESOVÁ 

E-mail: lesovsve@fd.cvut.cz 

Členové ústavu: Ing. Jiří BROŽ 

Ing. Petr BUREŠ, Ph.D. 

Ing. Přemysl DERBEK, Ph.D. 

RNDr. Kryštof EBEN, CSc. 

Prof. MUDr. Josef FABER, DrSc. 

Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D. 

Ing. Antonín FARAN, Ph.D. 

Ing. Adam HLUBUČEK 

Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ 

Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

Doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc. 

Mgr. Pavel JURUŠ, Ph.D. 

Ing. Bc. Dušan KAMENICKÝ 

Ing. František KEKULA 

Ing. Petr KOUTECKÝ 

Michal KOVALJOV 

Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D. 

Ing. Milan MARVAN 

Ing. Michaela MELICHAROVÁ 

Ing. Tomáš MUSIL, Ph.D. 

Prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc. 

Ing. Ivan POLÁČEK 

Ing. Zuzana PURKRÁBKOVÁ 

Mgr. Jakub RAJNOCH 

Ing. Jindřich SADIL, Ph.D. 

Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c. 

Doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc. 

Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Ing. Krzysztof Paweł URBANIEC, Ph.D. 

Ing. Miroslav VANIŠ 

Doc. Ing. Veronika VLČKOVÁ, CSc. 

Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc. 

Doc. Ing. Petr VYSOKÝ, CSc. 

Mgr. Romana ZIBNEROVÁ 
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Spolupracovníci: Ing. Jindřich BORKA, Ph.D. 

Karel JAKUBŮ 

Ing. Libor KOUSAL, CSc. 

Ing. Jan ŠIMŮNEK 

Ing. Ladislav ŠMEJKAL, CSc. 

Stručná charakteristika ústavu: 

Ústav dopravní telematiky garantuje a zajišťuje výuku v povinných i povinně 

volitelných předmětech bakalářského, magisterského i doktorského studia a v projektech 

bakalářského a magisterského studia na Fakultě dopravní v pěti hlavních okruzích: 

 teoretická telematika, systémové vědy 

 řízení a modelování dopravy 

 identifikační a navigační systémy 

 bezpečnost a spolehlivost systémů, zabezpečovací systémy 

 lidský faktor v dopravě 

Výuka je specificky zaměřena na aplikační oblast inteligentních dopravních systémů 

a zabezpečovací techniky. Ústav je garantem oborů Inteligentní dopravní systémy 

v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu. 

Výuka i výzkum probíhají z podstatné části v laboratořích, které mají rozsáhlou 

působnost. Společným pracovištěm s Ústavem informatiky AV ČR je Laboratoř spolehlivosti 

systémů (LSS). V rámci ústavu působí dále laboratoře řízení a modelování dopravy, 

telematiky chytrých měst, železniční zabezpečovací techniky, odbavovacích a informačních 

systémů, městského inženýrství a světelné techniky, geoinformatického inženýrství či 

laboratoř programovatelných kontrolérů. Pracovníci ústavu také zajišťují činnosti 

samostatných laboratoří Certifikačního orgánu pro výrobky při FD a Zkušební laboratoře FD. 

Výzkumná činnost ústavu je realizována s širokým okruhem tuzemských 

i zahraničních partnerů a je rovněž orientována do výše uvedených oblastí. 

Účast pracovníků a studentů ústavu v rámci projektů evropských rámcových 

programů, Technologické agentury ČR, komerčního výzkumu je přímo integrována do 

struktury výuky prostřednictvím projektově orientované výuky. Od 3. semestru bakalářského 

programu jsou studenti zapojeni do vědeckovýzkumné činnosti. Kromě získání návyku pro 

týmovou práci, je práce na projektu završena bakalářskou nebo diplomovou prací. Vedoucími 

projektu jsou profesoři, docenti, odborní asistenti a odborníci z vědeckých pracovišť 

a z praxe. 

Všechna pracoviště jsou otevřena všem zájemcům o danou problematiku 

a spolupráci. 
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K621 - ÚSTAV LETECKÉ DOPRAVY 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 185 

 E-mail: uld@fd.cvut.cz 

Vedoucí ústavu: Doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D. 

telefon: 224 357 952 

E-mail: kraus@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího ústavu: Ing. Andrej LALIŠ, Ph.D. 

E-mail: lalisand@fd.cvut.cz 

Manažer pro pedagogickou činnost ústavu 

a sekretářka ústavu: 

Ing. Iva ŠÍMOVÁ 

E-mail: simova@fd.cvut.cz 

Manažer projektů ústavu: Ing. Michaela ŠERLOVÁ 

E-mail: serlomic@fd.cvt.cz 

Členové ústavu: Doc. Ing. Helena BÍNOVÁ, Ph.D. 

Ing. Ladislav CAPOUŠEK, Ph.D. 

Ing. Eva ENDRIZALOVÁ, PhD. 

Ing. Kateřina GRÖTSCHELOVÁ 

Ing. Natalia GUSKOVA 

Ing. Lenka HANÁKOVÁ 

Doc. Ing. Daniel HANUS, CSc. 

Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Ing. Šárka HULÍNSKÁ 

Dr. Ing. Milan KAMENÍK, Ph.D. 

Mgr. Iveta KAMENÍKOVÁ 

Bc. Liana KARAPETJAN 

Ing. Ladislav KELLER 

Ing. Adam KLECZATSKÝ 

PhDr. Sarah KOMASOVÁ, Ph.D. 

Ing. Kateřina KUNČÍKOVÁ 

Ing. Stanislav KUŠMÍREK 

Prof. Ing. Milan LÁNSKÝ, DrSc. 

Ing. Tomáš MALICH 

Ing. Roman MATYÁŠ, Ph.D. 

Ing. Martin NOVÁK, Ph.D. 

Ing. Terézia PILMANNOVÁ, MBA 

Ing. Stanislav PLENINGER, Ph.D. 

Doc. Ing. Jindřich PLOCH, CSc. 

Ing. Vladimír PLOS, Ph.D. 

Ing. Anna POLÁNECKÁ, Ph.D. MBA 

Doc. Ing. Jaromír SODOMKA, CSc. 

Doc. Ing. Bc. Vladimír SOCHA, Ph.D. 

Doc. Ing. Radovan SOUŠEK, Ph.D. 

Ing. Jakub STEINER 

Ing. Slobodan STOJIĆ, Ph.D. 

Ing. Miloš STROUHAL, Ph.D. 

Ing. Markéta ŠEDIVÁ KAFKOVÁ 

Ing. Oldřich ŠTUMBAUER 

Ing. Sarah VAN DEN BERGH 

Dr. Ing. Přemysl VÁVRA 

RNDr. Martin VECKO, CSc. 
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Členové ústavu (pokračování): Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

Ing. Roman VOKÁČ, Ph.D. 

Prof. Ing. Věra VOŠTOVÁ, CSc. 

JUDr. Ing. Radoslav ZOZUĽÁK, Ph.D. 

Spolupracovníci: Doc. Ing. Luděk BEŇO, CSc. 

Bc. Albert BOUCHAL 

Bc. Tereza DVOŘÁKOVÁ 

PhDr. Oliver DZVONÍK, CSc. 

Ing. Jiří ĎUK 

Bc. Matěj FANTA 

Jingyuan FENG 

Bc. Dominika FONFEROVÁ 

Bc. Timotej GAVURA 

MUDr. PhDr. Ľubomír HÁČIK, CSc. 

Bc. Petr HAD 

Ing. Pavol HAJLA 

Ing. Ota HAJZLER 

Ing. Marie HAUEROVÁ 

Ing. Pavel HOVORKA 

Ing. Petr JONÁŠ 

RNDr. Jacek KERUM 

Ing. František KUBA 

Ing. Petr LÍKAŘ 

Ing. Petr LUKEŠ 

Ing. Michala POŠTOVÁ 

Ing. Vladislav PRUŽINA 

Ing. Viktor SÝKORA, Ph.D. 

Ing. Jiří ŠÁLA 

Ing. Tereza TOPKOVÁ 

Ing. Pavel VALENTA 

Ing. Viktor VALENTA 

Bc. Nikol VAŠUTOVÁ 

Bc. Ondřej VÍTOVEC 

Bc. Tomáš VOJTĚCH 

Ing. Martin ZACH 

Mgr. Adéla ZMEŠKALOVÁ 

Ing. Jan ŽIŽKA 

Stručná charakteristika ústavu: 

Studium na Ústavu letecké dopravy Českého vysokého učení technického v Praze 

Fakulty dopravní, nabízí získání vzdělání v dynamicky se rozvíjejícím a velmi atraktivním 

odvětví letecké dopravy, které se řadí vedle kosmonautiky ke špičkám ve využívání 

nejnovějších poznatků vědy a techniky. 

Naši absolventi mají možnost dosáhnout titulů bakalář, inženýr nebo doktor na 

prestižní a uznávané univerzitě řadící se mezi nejstarší technické univerzity v Evropě. 

V rámci bakalářského studia je možné studovat obory: Profesionální pilot (PIL), 

Letecká doprava (LED) a Technologie údržby letadel (TUL). V rámci magisterského studia je 

možné studovat obor Provoz a řízení letecké dopravy (PL), přičemž v tomto odboru je možné 

pokračovat i v doktorském studiu. Ve spolupráci s našimi partnery z letecké praxe jsou naši 

absolventi komplexně připravováni v souladu s platnými evropskými standardy, přičemž 

mohou získat licenci dopravního pilota ATPL nebo technika údržby letadel kategorie B 
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uznávaných v celé EU. 

Fakulta dopravní a její součást, Ústav letecké dopravy, spolupracuje s mnohými 

zahraničními univerzitami v oblasti letectví, kde mohou studenti absolvovat část svého studia. 

Největší zájem o studium na našich prestižních leteckých studijních odborech z nás 

udělal lídra v poskytování leteckého vzdělání na Československém univerzitním leteckém 

trhu. Staň se i Ty studentem ČVUT v Praze Fakulty dopravní a zařaď se mezi úspěšné 

absolventy našich leteckých oborů, kteří se stali špičkovými odborníky civilního letectví v ČR 

a SR, ale i ve světě. 
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K622 - ÚSTAV SOUDNÍHO ZNALECTVÍ V DOPRAVĚ 

128 00  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 353 210 

Vedoucí ústavu: Doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D. 

E-mail: micuntom@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího ústavu: Doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc. 

E-mail: sachljin@fd.cvut.cz 

Tajemník ústavu a manažer 

pro pedagogickou činnost ústavu: 

Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D. 

E-mail: frydrmic@fd.cvut.cz 

Manažer projektů ústavu: Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D. 

E-mail: nouzovsky@fd.cvut.cz 

Členové ústavu: Ing. Bc. Karel KOCIÁN, Ph.D. 

Ing. Tomáš KOHOUT 

Ing. Alžběta LENKOVÁ 

Ing. Bc. Kateřina MIČUNKOVÁ 

Ing. Jakub NOVÁČEK 

Doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D. 

Ing. Zdeněk SVATÝ, Ph.D. 

Ing. Pavel VRTAL 

Spolupracovníci ústavu: Ing. Jakub DVOŘÁK, Ph.D. 

Ing. Barbora HÁJKOVÁ 

Ing. Marek JEŽ 

Ing. Bc. Martin KOBOSIL 

Ing. Karel MÜNDEL 

Ing. Jan NOVÁK 

Bc. Martin NOVÁK 

Ing. Zdeněk OBDRŽÁLEK 

Ing. Petr SMILEK, Ph.D. 

Ing. Rostislav ŠIBOR 

Ing. Martina VÍTŮ 

Ing. Jindřich ZOUL 

Stručná charakteristika ústavu: 

ČVUT v Praze Fakulta dopravní je zapsána ve druhém oddíle seznamu ústavů 

kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech doprava a spoje na podkladě rozhodnutí 

ministra spravedlnosti ČR ze dne 23.7.2002 (č.j. M-1009/2002). Na podkladě rozhodnutí 

ministra spravedlnosti ČR ze dne 10.1.2005 (č.j. 177/2004-ODS-ZN/6) bylo znalecké 

oprávnění v oboru doprava rozšířeno dále na posuzování příčin dopravních nehod, 

posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti dopravy a na posuzování 

technického stavu a oprav silničních vozidel ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu. 

Ústav řeší složité a odborně náročné problémy vyžadující zvláštní vědecké posouzení 

po stránce technické a ekonomické v oblasti nehod, bezpečnosti a provozu v dopravě – jako 

podklad pro právní rozhodování. Pracoviště zároveň slouží pro výuku odborníků a výzkum 

v uvedené oblasti. 
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K623 - ÚSTAV BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ A INŽENÝRSTVÍ 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 535 

 fax: 224 229 201 

Vedoucí ústavu: RNDr. Leo GALAMBOŠ, Ph.D. 

E-mail: galambos@fd.cvut.cz 

Tajemník ústavu: JUDr. Milena MACKOVÁ 

E-mail: mackova@fd.cvut.cz 

Manažer projektů ústavu: Ing. Andrej PASTOREK 

E-mail: pastoand@fd.cvut.cz 

Členové ústavu: Bc. Alena BENEŠOVÁ ŠTÍBROVÁ 

Tomáš FUKAR 

PhDr. Ivan GABAL 

Ing. Petr HONZÍK, Ph.D. 

Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc. 

Ing. Václav JIROVSKÝ, Ph.D. 

Ing. et Ing. Hana KAPUSTOVÁ 

Ing. Mgr. Marie KLEČKOVÁ 

RNDr. Zuzana KOSOVÁ 

Mgr. Miloslav KUČERA 

Petr MAJERÍK 

Ing. Jaroslav MARTINEK 

Ing. Lenka MICHALCOVÁ, Ph.D. 

RNDr. Jan PROCHÁZKA, Ph.D. 

Ing. Marko ŠIDLOVSKÝ 

Ing. Karina ŠIMONOVÁ 

Nora VELAT 

Ing. Stanislav VONDRÁČEK 

Ing. Stanislav VONDRÁČEK, CSc. 

Spolupracovníci ústavu: Ing. Petr BRYNDA 
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Stručná charakteristika ústavu: 

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství na Českém vysokém učení 

technickém v Praze Fakultě dopravní vznikl v roce 2008 jako reakce na novou prioritu 

v rámcovém výzkumném programu Evropské unie „Bezpečnostní výzkum a odezva na sílící 

požadavky státní i soukromé sféry po odbornících v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních 

technologií“. Svým zaměřením byl jedním z prvních takto orientovaných vysokoškolských 

pracovišť v celé Evropské unii. Průřezový charakter výzkumu, vývoje a edukace v oblasti 

bezpečnosti, který sahá od věd čistě technologických, až po vědy humanitní, si vyžádal 

soustředění širokého spektra odborníků v jednotlivých oblastech a současně, na rozdíl od 

jiných oborů, i velmi různorodou skladbu vyučovaných předmětů. 

Původní zaměření na tři významné oblasti – bezpečnost informačních 

a telekomunikačních systémů, bezpečnost dopravních prostředků a cest a bezpečnost 

kritických infrastruktur se odrazilo i v organizaci ústavu, kde výraznou roli představují tři 

výzkumné skupiny soustředěné okolo výše definovaných oblastí, které se zejména zaměřují: 

 v oblasti bezpečnosti informačních a telekomunikačních systémů na systémy sběru dat 

z internetových zdrojů, jejich lokalizace a analýzy nalezených anomálií, kde hraje důležitou 

roli zpracování velkých objemů dat (big data) a vyhledávání (data mining) 

 na bezpečnost automobilů, autonomních vozidel a obecně na integrovanou bezpečnost 

silničních dopravních prostředků ve výzkumné skupině bezpečnosti dopravních prostředků 

a cest 

 na definice, scénáře a analýzy událostí na nejrůznějších úrovních kritické infrastruktury 

včetně zpracování krizových scénářů a plánů 

Důležitou součást ve struktuře ústavu hrají podpůrné aktivity v oblasti práva 

a sociologie, jež řeší i svoje vlastní granty, a laboratoř ústavu zaměřená na návrh vývoj 

a výrobu prototypů jednoúčelových zařízení pro experimentální práce, a to jak elektronických 

tak i mechanických. Samotná „Laboratoř speciálních projektů“ řeší i své vlastní úkoly, 

zejména v oblasti senzorických sítí a internetu věcí. 

Ústav se účastní celé řady projektů jak v tuzemsku, tak ve výzkumných aktivitách 

Evropské unie a v nejrůznějších mezinárodních skupinách a konsorciích. Pracovníci ústavu 

se často účastní jako poradci státních orgánů, jsou zváni do pracovních a hodnotících komisí 

v rámci výzkumných projektů Evropské unie a spolupracují s celou řadou organizací 

podnikové i neziskové sféry. 

Cílem ústavu je vytvořit prostředí pro výchovu odborníků, bezpečnostních manažerů, 

schopných se orientovat ve složitých socio-technologických systémech, v technických 

i humanitních aspektech bezpečnosti. Jejich budoucí úlohou by měla být schopnost 

analyzovat vzniklý nebo potenciální bezpečnostní problém, definovat konkrétní zadání pro 

specialisty a z jejich závěrů vytvořit obecnější syntézu vedoucí k odstranění příčin vzniku 

kritické události. Bakalářské a magisterské projekty, včetně projektově orientovaného studia, 

dávají dostatečný prostor pro uplatnění studentů ve všech oblastech bezpečnosti již během 

studia. 

Zpracováno dle stavu ke dni 24.07.2020 

 



Samostatné laboratoře 

49 

SAMOSTATNÉ LABORATOŘE 

16201 - CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO VÝROBKY PŘI FAKULTĚ 

DOPRAVNÍ 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 555 

 fax: 224 359 534 

Vedoucí laboratoře: Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D. 

E-mail: lesomart@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího laboratoře: Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc. 

E-mail: votruzde@fd.cvut.cz 

Manažer kvality laboratoře: Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D. 

E-mail: fabera@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ 

Ing. Bc. Dušan KAMENICKÝ 

Ing. Milan MARVAN 

Doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc. 

Ing. Alena ŠVARCOVÁ 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní (COV FD) provádí posouzení 

výrobků v oboru železniční zabezpečovací techniky, včetně mobilní části vlakového 

zabezpečovacího zařízení, výrobků v oboru sdělovací techniky, které se podílejí na bezpečné 

činnosti výrobků v oboru železniční zabezpečovací techniky nebo by mohly ovlivnit jejich 

bezpečnou činnost. Dále provádí posuzování výrobků v rámci Evropského železničního 

systému – subsystém Řízení a zabezpečení. 

Certifikační služby COV FD: 

 posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení s požadavky normy nebo jiného 

dokumentu 

 posuzování shody součástí interoperability 

 ověřování subsystémů evropského železničního systému 

Certifikační orgán má zaveden systém managementu podle ČSN EN ISO/IEC 17065 

a je akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o. p. s. pod číslem 3196. 

České vysoké učení technické v Praze má statut autorizované osoby do 16. 6. 2020 

a provádí prostřednictvím Certifikačního orgánu posuzování shody výrobků železničních 

zabezpečovacích zařízení podle nařízení vlády č. 133/2005 Sb. 
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16202 - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FAKULTY DOPRAVNÍ 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 555 

 fax: 224 359 534 

Vedoucí laboratoře: Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D. 

E-mail: lesomart@fd.cvut.cz 

Manažer kvality laboratoře: Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D. 

E-mail: fabera@fd.cvut.cz 

Metrolog laboratoře: Ing. Ivan POLÁČEK 

E-mail: polacek@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Bc. Dušan KAMENICKÝ 

Ing. Jindřich SADIL, Ph.D. 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Předmětem činnosti Zkušební laboratoře je měření základních elektrických veličin 

(napětí, proud, odpor, kmitočet, fázový posun) pro zkoušky typové, kontrolní a bezpečnostní 

funkce elektrických, elektromechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení: 

 měření napětí 

 měření proudu 

 měření odporu 

 měření kmitočtu 

 měření fázového posunu 

Dále Zkušební laboratoř provádí zkoušení systému Eurobalise. 

Laboratoř má zaveden systém managementu podle ČSN ISO/IEC 17025:2018 a je 

akreditována u Českého institutu pro akreditaci, o. p. s. pod číslem 1048.3. 
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16203 - MOBILNÍ LABORATOŘ PRO DOPRAVNÍ ANALÝZY 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 539 

Vedoucí laboratoře: Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D. 

E-mail: kumpopet@fd.cvut.cz 

Zástupce vedoucího laboratoře: Ing. Petr RICHTER 

E-mail: richtpet@fd.cvut.cz 

Sekretářka laboratoře: Petra NESLÁDKOVÁ, DiS. 

E-mail: neslapet@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Nikol DOUSKOVÁ 

Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D. 

Ing. Bc. Karel KOCIÁN, Ph.D. 

Doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D. 

Ing. Petr RICHTER 

Ing. Zdeněk SVATÝ, Ph.D. 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Činnost laboratoře je zaměřena na podporu projektově orientované výuky 

v bakalářských a magisterských studijních programech a na podporu vědeckovýzkumné 

činnosti ČVUT FD i v rámci doktorských studijních programů. Úkolem laboratoře je především 

zajištění dopravně – inženýrských údajů a charakteristik většiny druhů doprav přímo v terénu 

(např. intenzita dopravy, hluk, stav vozovky, nehodové děje). Dále se laboratoř zaměřuje na 

zpracování dopravních analýz na základě zjištěných dat. 

Laboratoř také zajišťuje provoz a rozvoj mobilního pracoviště včetně nezbytného 

přístrojového vybavení. Zároveň umožňuje variabilní použití mobilního pracoviště podle 

aktuální potřeby tak, aby jej mohlo využívat více ústavů ČVUT FD. 

Laboratoř dále vytváří databázi všech naměřených dat v terénu pro případné další 

vědecko-výzkumné či studijní účely. 

Odborný tým, který tvoří základ laboratoře, navázal během řešení důležitých projektů 

těsnou spolupráci se státní správou a privátní sférou. 
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SPOLEČNÁ A SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ 

(LABORATOŘE V RÁMCI ÚSTAVŮ) 

SPOLEČNÁ LABORATOŘ BIOMETRICKÉ IDENTIFIKACE 
A LOKALIZACE V DOPRAVĚ 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 611 

 fax: 224 359 534 

Manažer laboratoře: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.. 

E-mail: klecajan@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Ing. Milan KOUKOL, Ph.D. 

E-mail: Milan.Koukol@cvut.cz 

Pracovníci laboratoře za FD: Ing. Ota HAJZLER 

Ing. Radek HOLÝ, Ph.D. 

Ing. Marek KALIKA, Ph.D. 

Ing. Jan KRČÁL, Ph.D. 

Pracovníci laboratoře za IMA s. r. o.: Ing. Jiří HAVLÍK 

Ing. Jan ŠLECHTR 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě se zabývá 

analýzou, přípravy nových služeb a návrhem praktických aplikací v oblasti identifikace 

a lokalizace v dopravě. Laboratoř je součástí Ústavu aplikované informatiky v dopravě 

a společnosti IMA s. r. o. (Institut mikroelektronických aplikací), která se orientuje na rozvoj 

a nabídku systémů využívajících identifikační a biometrické technologie. 

Cíle a hlavní náplň práce laboratoře: 

 využití ID karet a RFID technologií (přístupové systémy, bezhotovostní platby, pohyb 

a identifikace handicapovaných osob, lokalizace a pohyb zboží) 

 identifikace osob pomocí biometrických systémů (počet osob v dopravním prostředku, 

identifikace konkrétních osob v dopravním prostředku, přístupové systémy) 
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SPOLEČNÁ LABORATOŘ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 358 414, 224 359 185 

Manažer laboratoře za FD: Doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D. 

E-mail: kytyrd1@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře za FD: Ing. Petr ZLÁMAL, Ph.D. 

E-mail: zlamal@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře za FD: Ing. Petr KOUDELKA 

Ing. Nela KRČMÁŘOVÁ 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Pracoviště je zaměřeno na poskytování technického a prostorového zázemí pro 

společný výzkum, poskytování služeb v oblasti elektronové mikroskopie studentům 

a vědeckým pracovníkům ČVUT v Praze Fakulty dopravní (dále ČVUT FD) a ČVUT v Praze 

Ústavu technické a experimentální fyziky (dále ČVUT ÚTEF). 

Laboratoř elektronové mikroskopie je součástí Ústavu mechaniky a materiálů ČVUT 

FD. Podstatnou náplní činnost laboratoře je podpora studentských projektů v rámci 

projektově orientované výuky bakalářských a magisterských studijních programů. 

Laboratoř soustředí přístrojové vybavení pro elektronovou mikroskopii a umožňuje 

jeho využití studentům a vědeckým pracovníkům ČVUT FD a ČVUT ÚTEF. 

Oblasti: 

 příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii 

 teoretická podpora zobrazování pomocí elektronové mikroskopie 

 zobrazení vzorku pomocí elektronové mikroskopie – zobrazení povrchu vzorku pomocí 

sekundárních elektronů (SE) / zobrazení zpětně odražených elektronů (BSE) 
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SPOLEČNÁ LABORATOŘ SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMŮ FD ČVUT 
A ÚSTAVU INFORMATIKY AV ČR 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 545, 224 359 547 

 fax: 224 359 545 

Manažer laboratoře za FD: Ing. Ivan POLÁČEK 

E-mail: polacek@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře za FD: Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

E-mail: hrubes@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře za FD: Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D. 

Prof. MUDr. Josef FABER, DrSc. 

Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D. 

Prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc. 

Ing. Petr SVOBODA, Ph.D. 

Doc. Ing. Václav ŠEBESTA, DrSc. 

Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Stručná charakteristika laboratoře: 

V létě 1996 byla v rámci programu pro podporu rozvoje výzkumu na vysokých školách 

založena rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR při Fakultě dopravní 

ČVUT (FD) v Praze Laboratoř spolehlivosti systémů (LSS). Její hlavní aktivita byla 

soustředěna na řešení projektu MŠMT č. VS 96038 „Signály, procesy a faktory spolehlivosti 

u náročných systémů, zejména dopravních“. Tento pětiletý projekt byl zahájen v roce 1996 

a byl ukončen v roce 2000. 

Vzhledem k mimořádné závažnosti problematiky spolehlivosti a bezpečnosti systémů, 

zejména dopravních a jejich interakce s lidským činitelem byla v druhé polovině roku 1996 

uzavřena dohoda mezi FD a Ústavem informatiky AV ČR, kde jsou delší dobu soustavně 

rozvíjeny teorie tolerancí soustav a progresivní informační technologie. LSS je na základě 

této dohody nadále pojímána jako společná specializovaná laboratoř obou institucí. 

V této Společné laboratoři spolehlivosti systémů obou institucí působí v obou jejích 

částech nyní více než 45 pracovníků (včetně studentů). Společná laboratoř má nyní již 

vybudovány nezbytné prostory v objektu budovy ČVUT FD v Konviktské ulici 20 v Praze 1, 

v objektu ÚI AV ČR v ulici Pod vodárenskou věží 2 v Praze 8. 

Společná laboratoř spolehlivosti systémů tvoří též jádro Českého národního uzlu pro 

neuroinformatiku a spolupracuje též s jinými tuzemskými i zahraničními vědeckými 

institucemi. Při této spolupráci byly řešeny jednak problémy predikční diagnostiky leteckých 

proudových motorů, jednak městských i dálkových dopravních systémů, a v současné době 

zejména problematika spolehlivosti interakce lidského činitele s umělými systémy (možnosti 

detekce, analýzy, predikce a prevence poklesů pozornosti a vzniku tzv. mikrospánků, 

především u řidičů motorových vozidel). V poslední oblasti je řešen v poměrně široké 

spolupráci projekt programu PIN (Program International Neuroinformatic) výzkumu Global 

Science Forum OECD. 
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SPOLEČNÁ LABORATOŘ TUNELOVÝCH SYSTÉMŮ FD, 
ŽILINSKÉ UNIVERZITY A ELTODO A. S. 

143 01  Praha 4, Novodvorská 14 telefon: 261 343 704 

 internet: http://kris.uniza.sk/slts/ 

Manažer laboratoře: Prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc. 

E-mail: pribypav@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře za FD: Ing. Vladimír FALTUS, Ph.D. 

Ing. Jan MICHEK, Ph.D. 

Ing. Jan ŠILAR 

Pracovníci laboratoře 

za Žilinskou univerzitu v Žiline: 

Prof. Ing. Aleš JANOTA, PhD. 

Ing. Igor MIKLOŠÍK 

Ing. Rastislav PIRNÍK, PhD. 

Pracovníci laboratoře za Eltodo a. s.: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Ing. Tomáš ŠMERDA, MBA 

Ing. Jiří ŠTEFAN 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Společná laboratoř tunelových systémů (SLTS) byla založena v roce 2009 s cílem 

vytvoření kompetenčního centra systematicky spolupracujícího na optimalizaci a trvalém 

zvyšování bezpečnosti tunelových systémů v České a Slovenské republice a to zejména 

posunutím úrovně poznání v oblasti základního a aplikovaného výzkumu s následným 

propojením teorie a praxe. Za tím účelem laboratoř podává a řeší, cestou svých členů, 

výzkumné úkoly v rezortech příslušných státních orgánů. SLTS spojuje akademické prostředí 

reprezentované ČVUT v Praze Fakultou dopravní a Žilinskou Univerzitou v Žiline Fakultou 

elektrotechnickou s prostředím nejvýznamnějšího národního dodavatele tunelových 

technologických a řídicích systémů. 

V roce 2013 byl řešen projekt technologické agentury ZET (2011 – 2013) zaměřený 

na výzkum simulátorů krizových situací v tunelu, na využití fyzikálních modelů pro optimalizaci 

řízení vzduchotechniky a na nový způsob informování osob uvězněných v tunelu. Projekt 

HADÉS (2013 – 2015) vytváří teoretické základy analýzy rizik využívající principy umělé 

inteligence. 

SLTS funguje i jako znalostní báze o bezpečnosti a technologickém vybavování tunelů 

pozemních komunikací. Její zástupci pracují aktivně v mezinárodním výboru pro silniční tunely 

„Road Tunnel Operation“ PIARC. 

SLTS se podílí na výchově mladých odborníků v magisterském i doktorském studiu. 

Cílem je i vzdělávání pracovníků obsluhy tunelů a systematická příprava na vykonávání 

bezpečnostních prověrek tunelů požadovaných Direktivou 54/2004/ES. 
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DOPRAVNÍ SÁL FAKULTY DOPRAVNÍ 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 555 

Manažer laboratoře: Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D. 

E-mail: lesomart@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Bc. Dušan KAMENICKÝ 

Ing. Petr KOUTECKÝ 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Dopravní sál ČVUT v Praze Fakulty dopravní je laboratoř určená pro praktický výzkum 

v oblasti železniční zabezpečovací techniky a technologie řízení železniční dopravy. 

Laboratoř spadá pod Ústav dopravní telematiky. 

Dominantou laboratoře je modelové kolejiště, které umožňuje simulovat reálnou 

infrastrukturu. V rámci výzkumu jsou pomocí simulací testovány nově vyvíjené systémy pro 

řízení a zabezpečení železničního provozu. Díky tomu lze vytvářet návrhy pro zlepšení 

kvalitativních parametrů provozu železniční dopravy a to zejména z hlediska bezpečnosti 

a spolehlivosti. 

Dopravní sál se stal také významnou pomůckou při výuce studentů. Bez reálných 

následků zde lze procvičovat technologii řízení železniční dopravy. Praktická výuka v sále 

slouží jako doplnění teoretických znalostí studentů. Ti si mohou vyzkoušet ovládání 

jednotlivých přístrojů sloužících pro zabezpečení jízdních cest. 

Dopravní sál je rovněž součástí projektově orientované výuky Fakulty dopravní, kdy se 

vybraní studenti stávají součástí kolektivu pracujícím na dalším rozvoji Dopravního sálu. Tím 

se profilují do jednotlivých odvětví oboru zabezpečovací techniky a tím získávají větší 

možnost uplatnění pro svoje budoucí zaměstnání. 

Důležitou součástí činnosti Dopravního sálu jsou exkurze. Tím dochází k popularizaci 

oboru pro širokou veřejnost a k rozšíření zájmu o železniční dopravu. 

Podrobnější informace jsou na webové stránce dopravního sálu dsfd.fd.cvut.cz. 
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LABORATOŘ APLIKOVANÉ MATEMATIKY V DOPRAVĚ A LOGISTICE 

110 00  Praha 1, Na Florenci 25 telefon: 731 125 297 

Manažer laboratoře: Prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D. 

E-mail: pribylo@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Ing. Michal MATOWICKI, Ph.D. 

E-mail: matowmic@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Ing. Bohumil KOVÁŘ, Ph.D. 

Ing. Milan KŘÍŽ, Ph.D. 

Doc. Ing. Ivan NAGY, Ph.D. 

Dr. Ing. Jan PŘIKRYL 

Ing. Alena RYBIČKOVÁ, Ph.D. 

Ing. Pavla PECHERKOVÁ, Ph.D. 

Ing. Michaela ZACHOVÁ 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Snad všechny praktické úlohy v dopravě vyžadují v určitou chvíli aplikaci 

matematického nástrojů. Často se to však děje bez hlubšího pochopení principů s využitím 

matematických nástrojů jako „černé skříňky“. Většina nástrojů to umožňuje. Výsledky tomu 

ovšem musí odpovídat. Často dochází k aplikaci nevhodných matematických modelů, 

nedostatečnému předzpracování dat, použití nějakého defaultního nastavení nástrojů 

a špatné interpretaci výsledků. 

Zároveň zkušenosti získané z určitého projektu nejsou sdíleny s ostatními a často se 

s nimi dále nepracuje. Hlavním cílem laboratoře LAMbDA tedy bylo vytvoření kompetenčního 

centra, které bude dlouhodobě budovat znalosti v oblasti matematického modelování 

a aplikaci matematických nástrojů pro dopravní a logistické úlohy. 

Cílem je zastupitelnost, kdy správné řešení není vázáno na konkrétní osobu. 

Laboratoř propojí zkušenosti pedagogů s nasazením studentů. 

LAMbDa je také místem pro spolupráci. Založena byla společným úsilím ústavů 

Aplikované matematiky a Logistiky a managementu v dopravě. Je ale otevřena i dalším 

kolegům či pracovištím, kteří mají zájem o rozšiřování našich kompetencí. 
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LABORATOŘ BEZPEČNOSTI DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 893 

Manažer laboratoře: Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. 

E-mail: kocourek@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D. 

E-mail: padelek@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Ing. Tomáš JAVOŘÍK, Ph.D. 

Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D. 

Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D. 

Doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D. 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů je součástí Ústavu dopravních systémů. 

Činnost laboratoře je zaměřena na podporu projektově orientované výuky v bakalářských 

a magisterských studijních programech, které se zaměřují především na témata spojená 

s bezpečností dopravy. 

Cílem laboratoře je soustřeďovat přístrojové vybavení (hlukoměry, radary, digitální 

měřidla vzdáleností atd.) za účelem lepší správy, vyšší efektivnosti a využitelnosti jednotlivých 

zařízení. 

Pracoviště dále výše jmenovaná technická zařízení využívá jako významnou podporu 

vědecko-výzkumné činnosti nejen zaměstnanců Ústavu dopravních systémů, ale také 

doktorandů. 

Odborný tým, který tvoří základ laboratoře, navázal během řešení důležitých projektů 

těsnou spolupráci se státní správou, komunální sférou a komerčními organizacemi. 
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LABORATOŘ INTERAKTIVNÍCH VOZIDLOVÝCH SIMULÁTORŮ 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 976 

Manažer laboratoře: Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D. 

E-mail: novotsta@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D. 

E-mail: bouchner@fd.cvut.cz 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů (DSRG – Driving Simulation Research 

Group) se již několik let věnuje výzkumu na poli interaktivní simulační techniky. Laboratoř 

vznikla a stále, mimo své další aktivity, pracuje jako součást Společné laboratoře spolehlivosti 

systémů. Hlavní oblastí výzkumu a vývoje je návrh a konstrukce vozidlových simulátorů – 

simulátory motorových vozidel (osobní, nákladní), simulátory kolejových vozidel a to včetně 

realizace hardwarového a softwarového vybavení pro konkrétní typy simulátorů s adaptací 

pro cílové užití či určité typy experimentální činnosti. Nedílnou součástí je i tvorba virtuálního  

prostředí spojená s vývojem nástrojů pro generování scén a propojení na reálná (GIS) data. 

Laboratoř zajišťuje návrh a kompletní realizace experimentů (včetně vývoje nástrojů na jejich 

vyhodnocování) z oblastí, jako jsou výzkum chování řidiče, HMI, ergonomie zařízení ve 

vozidlech a vliv jejich užívání na bezpečnost, chování v kritických situacích. 
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LABORATOŘ LIDSKÉHO FAKTORU A AUTOMATIZACE V LETECTVÍ 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 185 

Manažer laboratoře: Doc. Ing. Bc. Vladimír SOCHA, Ph.D. 

E-mail: sochavla@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Lenka HANÁKOVÁ 

Bc. Liana KARAPETJAN 

Ing. Stanislav KUŠMÍREK 

Ing. Michaela ŠERLOVÁ 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví se specializuje na hodnocení 

a objektivizaci lidského činitele v letecké dopravě, se současným transferem inovací v této 

oblasti do systému automatizovaného řízení v letectví. Primárně je laboratoř zaměřená na 

hodnocení a klasifikaci psychofyziologického stavu leteckých specialistů, jako jsou piloti, řídící 

letového provozu nebo technici údržby letecké techniky. Pro tyto účely je laboratoř vybavená 

vhodnou přístrojovou technikou, prostředky pro zpracování signálů a vyhodnocení 

naměřených dat. V současné době laboratoř zkoumá i využití rozšířené reality a především 

virtuální reality v pilotním výcviku. Výzkumu v rámci laboratoře se momentálně věnuje 

5 doktorandů. 

V laboratoři probíhá také vývoj nových zařízení a softwarových řešení, např. 

inteligentního systému pro měření reakčního času nebo simulačního systému letových 

a environmentálních podmínek pro určování letových parametrů UAV. Součástí laboratoře je 

i simulátor bezpilotních prostředků. Simulátor je používán pro osvojení základních návyků pro 

ovládání bezpilotních prostředků pomocí datového spoje. Simulátor Phoenix 5 umožňuje 

nácvik s letouny, vrtulníky, kvadrokoptérami a dalšími speciálními typy bezpilotních 

prostředků, přičemž poskytuje možnosti hodnocení a optimalizace výcvikového procesu 

u operátorů UAV a rozhraní člověk – stroj. 

Laboratoř spolupracuje s odbornými kapacitami z domácích i zahraničních univerzit 

a institucí. Členové laboratoře se podíleli na řešení několika úspěšných projektů, jako 

„Výzkum tréninkových metod pilotů s využitím leteckých simulátorů“, „Vývoj prototypu 

leteckého simulátoru a výzkum jeho použití“ nebo „Hodnocení psychofyziologického stavu 

pilota pomocí fyziologických parametrů“. 

V současnosti se členové laboratoře podílejí na řešení tří projektů podaných v rámci 

Studentské Grantové Soutěže (SGS), a to „Studium vlivu únavy na výkonnost pilotů“, 

„Hodnocení psychofyziologického stavu pilota v reálném čase“ a „Rozšířená realita jako 

forma podpůrného prostředku pilotů pro provádění letu“. laboratoř také poskytuje zázemí 

letového biofeedback simulátoru, který je  využíván v rámci projektu TAČR 

„Psychofyziologická kondice u pilotů a její vliv na provedení závěrečné fáze přistání na letišti“, 

a který je řešen ve spolupráci se společností Letiště Praha, a. s. 
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LABORATOŘ MĚŘÍCÍCH METOD V DOPRAVĚ 

128 00  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 353 210 

Manažer laboratoře: Doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D. 

E-mail: micuntom@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D. 

E-mail: frydrmic@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Bc. Karel KOCIÁN, Ph.D. 

Ing. Alžběta LENKOVÁ 

Ing. Bc. Kateřina MIČUNKOVÁ 

Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D. 

Ing. Jakub NOVÁČEK 

Doc. Ing. Zuzana RADOVÁ, Ph.D. 

Doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D. 

Ing. Zdeněk SVATÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc. 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř měřících metod v dopravě je součástí Ústavu soudního znalectví v dopravě. 

Činnost laboratoře je uzpůsobena pro podporu studentských projektů v rámci projektově 

orientované výuky bakalářských a magisterských studijních programů. Zaměřuje se 

především na témata spojená s bezpečností dopravy a témata využitelná pro znaleckou praxi 

ústavu. 

Laboratoř soustředí přístrojové vybavení ústavu a umožňuje jeho lepší správu, vyšší 

efektivnosti a využitelnosti jednotlivých zařízení při plnění vědecko-výzkumné činnosti nejen 

zaměstnanců ústavu, ale také doktorandů a studentů. Zajišťuje proškolení vědeckých 

pracovníků při ovládání zařízení a pomáhá se správným vyhodnocením naměřených hodnot 

a správnou interpretací výsledků. 

Oblasti: 

 vysokorychlostní snímání fyzikálních dějů 

 měření akcelerometrů, tenzometrů a siloměrů 

 geodetické zaměření objektů 

 3D skenování prostorových objektů 

 matematické simulace jízdních stavů (PC-Crash, VirtualCrash) 

 letecké práce pomocí bezpilotních prostředků 

 měření termokamerou 



Společná a specializovaná pracoviště (laboratoře v rámci ústavů) 

62 

LABORATOŘ MĚSTSKÉHO INŽENÝRSTVÍ A SVĚTELNÉ TECHNIKY 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 574 

 fax: 224 359 545 

Manažer laboratoře: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

E-mail: tichyto1@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Ing. Josef FILIP, Ph.D. 

E-mail: filipjos@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Petr IVASIENKO 

Ing. Martin JACURA, Ph.D. 

Ing. Jana JÍŠOVÁ 

Ing. František KEKULA 

Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D. 

Ing. Libor KOUSAL 

Ing. Zuzana PURKRÁBKOVÁ 

Ing. Jiří RŮŽIČKA 

Ing. Jiří ŠTEFAN 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř městského inženýrství a světelné techniky se orientuje na inženýrská řešení 

ve veřejném prostoru města. V rámci činnosti volí široké spektrum přístupů zaměřených na 

technické činnosti, ekonomicko-technické, environmentální potřeby města, dopravně 

inženýrské, urbanistické a se zaměřením na udržitelnou mobilitu a veřejné osvětlení. Cílem je 

zajištění udržitelného rozvoje města a obcí a zahrnuje veškeré koordinační technické činnosti 

veřejné infrastruktury, veřejného prostranství, technické a technologické infrastruktury, 

dopravní infrastruktury. Laboratoř se zaměřuje na nové přístupy v simulacích VISSIM, LISA+, 

simulace výpočtů veřejného osvětlení a návrhů adaptivního a dynamického osvětlení 

v programech DIALux a Relux, rozvoje BIM přístupů a návrhů dopravní infrastruktury za 

podpory nových přístupů k udržitelné mobilitě, infrastruktuře, bezpečnosti a nových 

technologii. Laboratoř se podílí na rozvoji studentů z několika projektů a samostatných 

předmětů na fakultě dopravní. Laboratoř spolupracuje s několika ústavy i pracovišti mimo 

ČVUT a má záměr se podílet na rozvoji spolupráci se zahraničními pracovišti. 
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LABORATOŘ NAVIGAČNÍCH A IDENTIFIKAČNÍCH SYSTÉMŮ 
(E-IDENT) 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 545, 224 359 547 

 fax: 224 359 545 

Manažer laboratoře: Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc. 

E-mail: zelintom@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Petr BUREŠ, Ph.D. 

Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

Doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D. 

Ing. Milan SLIACKY, Ph.D. 

Ing. Martin ŠROTÝŘ, Ph.D. 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř elektronické identifikace (e-Ident) byla založena v rámci řešení projektu 

MPO v listopadu 2008 jako pracoviště pro výzkumné projekty v oblasti telekomunikací 

a inteligentních dopravních systémů. V rámci tohoto pracoviště mají studenti možnost 

seznamovat se s reálnými projekty v oblasti telematiky a telekomunikací. 

Laboratoř se dále zabývá kosmickými technologiemi a geoinformačními systémy 

(GIS). 

Příklady projektů řešených v rámci laboratoře e-Ident: 

 Certifikace GNSS zařízení a aplikací. 

 DOTEK – Dopravně telematický komunikační modul. Komunikační modul, který zaručuje 

kontinuální sledování a vyhodnocování dostupnosti a kvality jak signálu jednotlivých 

bezdrátových sítí, tak i probíhající komunikace jednotlivých telematických aplikací. 

 UTBM-OBU – Univerzální telematická mobilní jednotka. Univerzální platforma umožňující 

provoz několika telepatických aplikací bez vzájemného rušení v jednom přístroji. 
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LABORATOŘ ODBAVOVACÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VE 
VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 547 

Manažer laboratoře: Ing. Milan SLIACKY, Ph.D. 

E-mail: sliacmil@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ 

Ing. Mgr. Michal JEŘÁBEK, Ph.D. 

Michal KOVALJOV 

Ing. Martin LANGR, Ph.D. 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě (dále jen 

laboratoř OIS) vznikla v rámci VaV projektu spolufinancovaného Technologickou agenturou 

ČR (projekt č. TA02030435) za spolupráce naší fakulty s výzkumnou organizací 

a 4 komerčními subjekty - výrobci odbavovací techniky a subsystémů OIS v ČR. 

Laboratoř je umístěna v prostorách Ústavu dopravní telematiky (K620). Její základ 

tvoří 3 pracoviště – pracoviště bezkontaktních čipových karet, pracoviště vozidlové techniky 

a pracoviště backoffice. Prvně uvedené pracoviště mj. umožňuje výrobu personalizovaného 

média pro elektronické odbavení cestujícího. Pracoviště vozidlové techniky poskytuje 

platformu nejen k ověření funkčnosti odbavovací techniky, ale také informačních systémů 

umístěných ve vozidle hromadné dopravy. Tzv. pracoviště backoffice (dopravce nebo 

koordinátora) v sobě zahrnuje stěžejní subsystémy OIS, jako jsou clearing, dispečink, 

příprava dat do zařízení vozidlové odbavovací a informační techniky a další. 

Tento unikátní koncept laboratoře umožňuje simulovat a ověřovat vybrané procesy 

z reálného OIS bez rizika narušení jeho provozu, velmi efektivně, protože všechna měření lze 

provádět v jedné místnosti, a při zajištění jejich opakovatelnosti, protože měření probíhají při 

laboratorních podmínkách. Ty rovněž umožňují provádět různé simulace při specifických 

podmínkách. 

Mezi další připravované nebo již poskytované služby laboratoře patří ověřování 

technické způsobilosti HW, ověřování předepsaných funkcí testovaných komponent OIS 

(tzv. funkční testy), testování komunikace na vybraných rozhraních a ověřování datového 

formátu (XML) na vybraných vazbách OIS. K tomuto účelu je laboratoř vybavena specifickými 

nástroji, které byly k tomuto účelu vyvinuty v rámci výše uvedeného VaV projektu. 
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LABORATOŘ PRO DYNAMICKÉ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 
A KONSTRUKCÍ (DYNLAB) 

110 00  Praha 1, Na Florenci 25 telefon: 224 890 748 

Manažer laboratoře: Ing. Tomáš FÍLA, Ph.D. 

E-mail: filatoma@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Ing. Petr ZLÁMAL, Ph.D. 

E-mail: zlamal@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Tomáš DOKTOR 

Ing. Petr KOUDELKA 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Pracoviště je zaměřeno na poskytování technického a prostorového zázemí pro 

výzkum v oblasti dynamického chování nových materiálů a struktur, ale i konstrukčních částí 

dopravních prostředků, nebo částí dopravní infrastruktury za extrémních podmínek. Zejména 

se jedná o případy impaktního zatížení, tedy zatížení vyznačující se vysokými hodnotami 

rychlosti deformace. Laboratoř rovněž poskytuje služby v oblasti expertního posuzování 

chování částí dopravních prostředků či prvků dopravní infrastruktury při působení tohoto 

zatížení. 

Kromě významné podpory vědecko-výzkumné činnosti zaměstnanců a doktorandů 

ústavu K618, ale také ostatních vědeckých pracovníků celé fakulty, laboratoř slouží i jako 

podpora studentských projektů v rámci projektově orientované výuky bakalářských 

a magisterských studijních programů. 

Vybavení laboratoře: 

 dělená Hopkinsonova tyč (SHPB) 

 padostroj 

 Charpyho kladivo 
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LABORATOŘ ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ DOPRAVY 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 574 

 fax: 224 359 545 

Manažer laboratoře: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

E-mail: tichyto1@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

E-mail: hrubes@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D. 

Ing. Jiří BROŽ, MSc. 

Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D. 

Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ 

Ing. Martin LANGR, Ph.D. 

Prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D. 

Dr. Ing. Jan PŘIKRYL 

Ing. Jiří RŮŽIČKA 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř řízení a modelování dopravy se zabývá ověřováním řídicích systémů na 

pozemních komunikacích za pomoci simulačních programů VISSIM, AIMSUN, SUMO 

a OmniTrans. Cílem je hledání optimálních modelů řízení v městské i dálniční síti ve 

spolupráci s dalšími ústavy v rámci Fakulty dopravní. Laboratoř se podílí na projektech vědy 

a výzkumu v programech Technologické agentury ČR. 

Laboratoř je vybavena zařízením nejen SW, ale i HW, které slouží pro výuku studentů, 

ale i pro ověřování vlastních návrhu modelů na dodaném dopravním řadiči křižovatky 

SITRAFFIC C940 a tablu řízení. Součástí vybavení jsou počítače a specializovaný SW, 

včetně detektoru videodetekce a návěstidel. 

Cíle a hlavní náplň práce laboratoře jsou zejména návrhy metodik pro auditování 

řízení dopravy; ověřování bezpečnosti a funkční bezpečnosti v dopravě; modelování 

pokročilých prvků řízení; modelování kolejové i silniční dopravy; modelování kooperativních 

a řídicích systémů v tunelech; se zaměřením na bezpečnost v ITS. Nedílnou součástí je 

kooperace s privátními firmami a řešení grantů zaměřených na řízení dopravy; zpracovávání 

odborných studií, strategií a koncepcí pro města v odvětví ITS; řízení a bezpečnosti v řízení; 

vyhodnocování a navrhování ITS aplikací a systémů v intravilánu a extravilánu; a spolupráce 

na projektech VaV. 
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LABORATOŘ TELEMATIKY CHYTRÝCH MĚST 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 547 

Manažer laboratoře: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D. 

E-mail: machazuz@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Petr BUREŠ, Ph.D. 

Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D. 

Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

Ing. Martin LANGR, Ph.D. 

Ing. Milan SLIACKY, Ph.D. 

Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c. 

Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř telematiky chytrých měst (Smart Cities Telematics Laboratory) navazuje na 

dlouhou tradici Laboratoře telematiky založené již v roce 2001. Tato laboratoř respektuje 

aktuální zaměření vědecko-výzkumné činnosti ústavu, a zároveň naplňuje potřebu 

sjednocujícího prvku pro aktivity v oblasti dopravní telematiky ve městech. Zároveň na 

tematiku chytrých měst nahlíží z širšího pohledu, který zahrnuje všechny aspekty života ve 

městech, samozřejmě stále s důrazem na oblast dopravy. 

Toto téma je nyní vysoce aktuální, jak se stále větší část lidstva stěhuje do městských 

aglomerací, kde je třeba následně řešit celou řadu témat, od řízení dopravy, přes energetické 

úspory až po urbanismus tak, aby život ve městech byl nejen příjemný ale i trvale udržitelný. 

Doprava je tedy jen jednou z mnoha integrálních součástí komplexní problematiky, a tak s ní 

i v laboratoři telematiky chytrých měst pracujeme. 

Samostatná laboratoř chytrých měst rovněž usnadňuje spolupráci s našimi partnery 

jak na národní tak mezinárodní úrovni, protože téma Smart Cities je nyní jedním z nosných 

témat mnoha mezinárodních projektů a jednou z priorit pro Evropskou unii. 

V laboratoři působí zaměstnanci Ústavu dopravní telematiky, kteří pracující na 

tématech a projektech spadající do oblasti chytrých měst. 
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REDAKCE ČASOPISU NEURAL NETWORK WORLD 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 549 

Manažer laboratoře: Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D. 

E-mail: bouchner@lss.fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc. 

E-mail: votruzde@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Mgr. Věra BALA, prom. překl. 

Scarlet BOUCHNEROVÁ 

Ing. Eva MARTINČÍKOVÁ 

Ing. Alina MASHKO 

Ing. Ivan POLÁČEK 

Bc. Jiří VONDRÁŠEK 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Redakce časopisu Neural Network World (NNW) technicky a organizačně zajišťuje 

jeho vydávání včetně celého procesu výběru a recenzí příspěvků, tisku a distribuce. 

Časopis Neural Network World sleduje poslední vývoj v oblasti informatiky se 

zaměřením na lidský mozek; teorii a aplikaci neuronových systémů; fuzzy neuronové 

systémy; metody a aplikace evolučních algoritmů; problematiku soft-computingu a metody 

umělé inteligence. 

NNW je impaktovaný časopis zařazený s indexem v uznávaných databázích Clarivate 

Analytics (Web of Science) a Elsevier Index (Scopus). Na vydávání časopisu se dále podílí 

Ústav informatiky AV ČR a také VŠB - Technická univerzita Ostrava. Je vydáváno 6 čísel 

ročně. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.nnw.cz. 



Společná a specializovaná pracoviště (laboratoře v rámci ústavů) 

69 

SPECIALIZOVANÉ CENTRUM PRO APLIKOVANOU SIMULACI 
A VIZUALIZACI 

405 02  Děčín 1, Pohraniční 1 telefon: 224 358 404 

Manažer laboratoře: Ing. Ondřej SMÍŠEK 

E-mail: smiseond@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Ing. Libor ŽÍDEK 

E-mail: zideklib@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Jan MEJSTŘÍK 

Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D. 

Ing. Zdeněk SVATÝ, Ph.D. 

Ing. Jan VYČICHL, Ph.D. 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Technologie edge-blending v kombinaci s nasazením profesionálních vysoce svítivých 

projektorů umožňuje spojit dva (případně více) projektorů vedle sebe, čímž vzniká 

dvojnásobný projekční prostor. Výsledný zobrazený prostor nabízí názornější možnosti 

prezentování, možnost práce v konstrukčních CAD softwarech ve vysoké úrovní detailu, 

v software určených pro 3D modelování či v grafických editorech a výrazně tak posouvá 

využitelnost projekce. Dvojnásobná plocha desktopu o rozlišení téměř 2x FULLHD na ploše 

o šířce sedmi metrů dává prostor nejen pro detailní zobrazení bez nutnosti přiblížení 

a přehled o celku publiku (studentům) sedícímu na cca 20 místech v laboratoři. 

Laboratoř je také vybavena 3D projekcí pro 20 účastníků, včetně kompletní 

3D infrastruktury (3D aktivní plátno, 3D aktivní brýle, speciální grafická výkonná karta). 

Laboratoř nabízí možnost využití nejnovějšího 3D grafického akcelerátoru speciálně 

vyvinutého pro síťové aplikace. Jedná se o výkonnou grafickou kartu určenou pro virtuální 

desktopy a 3D aplikace, která umožní pracovišti využívat efektivně pokročilý 3D software 

a další výpočetně náročné aplikace na více než jednom počítači a směrovat výstup např. na 

velkoplošnou projekci s edge-blendingem nezávisle na grafické kartě užité na cílovém 

zobrazovači. 

Laboratoř nabízí řadu možností využití pro soukromé i veřejné subjekty v oblastech 

výuky a školení, vizualizací, demonstrací a ukázek virtuálních produktů, plánovaných staveb, 

velkoplošných fotografií, plánů a výkresů, rozměrných grafů a mnoho dalších aplikací, kde je 

nespornou výhodou možnost vidět a vnímat velké celky s vysokou měrou detailu, stejně jako 

možnost reálné 3D vizualizace. 
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VÝZKUMNÁ LABORATOŘ VOZIDEL 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 355 085 

Manažer laboratoře: Ing. Jiří FIRST 

E-mail: firstjir@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Ing. Josef MÍK, Ph.D. 

E-mail: mikjosef@fd.cvut.cz 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř provádí v rámci výukové a výzkumné činnosti ústavu měření a experimenty 

v oblasti dynamiky, legislativy a aspektů bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce vozidel. 

Jedná se zejména o tyto oblasti: 

 dynamické zkoušky silničních vozidel (akcelerace, decelerace, rychlost, stabilita, kmitání, 

ekonomické parametry, hygienické parametry atd.) 

 nárazové a deformační testy 

 statické zkoušky (geometrické a hmotnostní charakteristiky, vizuální kontroly atd.), 

simulační technologie s využitím vysoce výkonných počítačů, ergonomie a hygiena práce 

 emise z dopravy 
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LABORATOŘ DOPRAVNÍ ENERGETIKY K616 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 355 084 

Manažer laboratoře: Doc. Ing. Jaroslav OPAVA, CSc. 

E-mail: opavajar@fd.cvut.cz 

Zástupce manažera laboratoře: Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D. 

E-mail: bouchner@fd.cvut.cz 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř dopravní energetiky (dále LDE) působí při Ústavu dopravních prostředků se 

speciálním zaměřením na energetické a s nimi souvisejícími problémy dopravních systémů. 

Pracoviště slouží výukovému procesu, experimentální činnosti studentů a rovněž pro 

výzkumnou činnost pedagogů v oblasti energetiky dopravních procesů. LDE je schopná 

nabízet své služby dalším výzkumně vývojovým institucím, výrobním závodům a řídícím 

složkám státu, resp. regionů. Pracoviště umožňuje modelování funkčních struktur dopravních 

prostředků a jejich infrastruktury s možností simulování variantních řešení v různých 

provozních situacích. Dále umožňuje zkoumání vlivu technického řešení dopravních 

prostředků, zejména jejich pohonných a regulačních soustav a související infrastruktury na 

energetickou účinnost ve zvolených provozních režimech. Dalšími úkoly jsou řešení 

optimálních jízdních řádů z hlediska minimalizace energetické spotřeby a optimalizace 

vozidlové koncepce podle účelu dopravní činnosti. Součástí činnosti LDE je vytváření datové 

báze pro ekonomické hodnocení variantních řešení a vytvoření SW nástrojů pro stanovení 

ekonomické efektivnosti zkoumaného technického řešení ve variantně zadaných provozně 

technologických stavech podle různých výpočetních metodik. Takto je vytvářena podpora 

rozhodovacích procesů při plánování investičních akcí, rekonstrukcí a inovací vozidel 

a příslušné dopravní infrastruktury s ohledem na celoživotní náklady všech rozhodujících 

prvků systému. 
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LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKY K618 

110 00  Praha 1, Na Florenci 25 telefon: 224 358 414, 245 009 626 

 fax: 224 214 605 

Manažer laboratoře: Ing. Petr ZLÁMAL, Ph.D. 

E-mail: zlamal@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Marcel ADORNA 

Ing. Tomáš DOKTOR 

Ing. Jan FALTA 

Ing. Tomáš FÍLA, Ph.D. 

Ing. Petr KOUDELKA 

Ing. Nela KRČMÁŘOVÁ 

Doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D. 

Ing. Michaela NEUHÄUSEROVÁ 

Ing. Jan ŠLEICHRT 

Ing. Jan VYČICHL, Ph.D. 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř experimentální mechaniky zřízená při Ústavu mechaniky a materiálů 

zajišťuje praktickou výuku základních a pokročilých kurzů nauky o materiálu a experimentální 

mechaniky a poskytuje zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost ústavu. Laboratoř je 

vybavena přípravnou vzorků, experimentálními sestavami pro kvazistatické testování 

materiálů a dílců, měření tvrdosti povrchů a testovaní v chemicky agresivním prostředí. 

Pro kvazistatické jednoosé a ohybové zkoušky materiálů je k dispozici zkušební stroj 

Instron 3382 s maximálním dovoleným zatížením 100 kN. K vyhodnocování deformací vzorků 

při zatěžovacích zkouškách je laboratoř vybavena jak kontaktními průtahoměry a tenzometry, 

tak optickým systémem (kamera, fotoaparát, objektivy, osvětlovače, atd.) pro záznam 

deformace struktury vzorku pro pozdější vyhodnocení pomocí metody digitální korelace 

obrazu. 

Laboratoř je dále vybavena tvrdoměry pro měření tvrdosti vzorků podle Vickerse, 

Rockwella a Brinella a instrumentovaným mikroindentorem pro indentační síly 5-50N. 

V laboratoři je možno připravovat vzorky především pro optickou a elektronovou 

mikroskopii a měření tvrdosti včetně nanoindentace. K tomuto účelu je laboratoř vybavena 

přesnou pilou, rotační bruskou, optickým mikroskopem a přesnými laboratorními váhami. 
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LABORATOŘ ATM SYSTÉMŮ K621 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 185 

Manažer laboratoře: Ing. Stanislav PLENINGER, Ph.D. 

E-mail: plenista@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Petr LUKEŠ 

Ing. Terézia PILMANNOVÁ, MBA 

Ing. Miloš STROUHAL, Ph.D. 

Ing. Tereza TOPKOVÁ 

Ing. Martin ZACH 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř ATM systémů byla zřízena jako součást Ústavu letecké dopravy, kdy její 

vznik si vynutila potřeba vytvořit ucelenou platformu, kde bude možné využívat a vyvíjet 

nástroje pro řešení velmi specifických problémů spojených s oblastí CNS/ATM 

(Communication, Navigation, Surveillance / Air Traffic Management) systémů využívaných 

v letectví a provozních postupů s tím souvisejících. Současně bylo nutné vytvořit výzkumné 

pracoviště, kde by bylo možné uchovávat a dále pracovat s daty a softwarem, jejichž 

poskytnutí a užití podléhá jistým pravidlům omezujícím jejich využití pouze na konkrétní 

výzkumné projekty v rámci omezené skupiny uživatelů. Laboratoř je zaměřena na provádění 

výzkumu a na podporu studentských projektů v oblasti CNS/ATM systémů. Jednou z hlavních 

oblastí, na kterou se v laboratoři soustřeďujeme je analýzy, zpracování a následné využití 

nejrůznějších druhů a formátů přehledových informací, získávaných kooperativními 

přehledovými systémy v letectví, jako jsou SSR mód S, MLAT systémy, ADS-B, atd. 

K realizaci těchto aktivit jsou k dispozici adekvátní nástroje, většinou vytvářené na míru 

konkrétním problémům. Laboratoř disponuje vlastní sítí ADS-B přijímačů rozmístěných 

v rámci ČR. V rámci konkrétních aktivit je navázána spolupráce s různými subjekty působící 

této oblasti, jako jsou ŘLP ČR, s. p., ERA a. s., CS SOFT a. s. a dalšími. 
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LABORATOŘ LETECKÉ BEZPEČNOSTI K621 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 359 185 

Manažer laboratoře: Ing. Andrej LALIŠ, Ph.D. 

E-mail: lalisand@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Kateřina GRÖTSCHELOVÁ 

Ing. Natalia GUSKOVA 

Ing. Vladimír PLOS, Ph.D. 

Ing. Slobodan STOJIĆ, Ph.D. 

Ing. Markéta ŠEDIVÁ KAFKOVÁ 

Ing. Oldřich ŠTUMBAUER 

Ing. Roman VOKÁČ, Ph.D. 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř letecké bezpečnosti (LLB) je součástí Ústavu letecké dopravy a zaměřuje 

se na zkoumání a hodnocení bezpečnostních charakteristik letišť, leteckých společností, 

údržbových organizací, regulátorů a dalších leteckých organizací. Výzkum pokrývá všechny 

otázky bezpečnosti, tedy posouzení bezpečnosti nových systémů, posouzení bezpečnosti 

změn v existujících systémech, řízení bezpečnosti v provozu a také šetření událostí. 

Laboratoř svojí aktivitou reaguje na aktuální otázky spojené s vytvářením systémů řízení 

bezpečnosti (SMS). Vytváří řešení pro přechod organizací a regulátorů od bezpečnosti 

založené na předpisech na bezpečnost řízenou pomocí výkonnosti v bezpečnosti a jejich 

ukazatelů. Podporuje integraci SMS s ostatními systémy řízení v organizacích a tím tvorbu 

integrovaného znalostního systému. Náš výzkum je ve všech zmíněných ohledech prioritně 

zaměřen na vývoj druhé generace řešeních kompatibilních s teorií Safety-II. Zabýváme se 

všemi druhy organizací a jejich provozními a bezpečnostními procesy. V oblasti ochrany před 

protiprávními činy (security) se věnujeme optimalizaci toku pasažérů a stanovišť bezpečnostní 

kontroly, pohotovostnímu plánování a otázkám prescreeningu cestujících. Laboratoř letecké 

bezpečnosti úzce spolupracuje s Letištěm Praha, a. s., ČSA Technics, a. s., Úřadem pro 

civilní letectví, ŘLP s. p., Letiště Ostrava, a. s. a dalšími leteckými organizacemi. 
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LABORATOŘ PROVOZU LETECKÉ DOPRAVY K621 

128 03  Praha 2, Horská 3 telefon: 224 355 092 

Manažer laboratoře: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

E-mail: hospodkaj@gmail.com 

Pracovníci laboratoře: Ing. Vladimír PLOS, Ph.D. 

Ing. Anna POLÁNECKÁ, Ph.D. MBA 

Ing. Viktor VALENTA 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Laboratoř byla zřízena díky příspěvku z IRP2012 a dovybavena z příspěvku MŠMT 

v roce 2018. V současné době je vybavena tak, že umožňuje simulovat všechny aspekty 

spojené s prací posádky dvoumotorového letounu. K dispozici je simulátor proudového 

dopravního letounu Airbus A320, který je vhodný pro pokročilý výcvik (umístnění v místnosti 

A255) a druhý simulátor dvoumotorového dvou-pilotního letounu kategorie MEP (umístěn 

v místnosti A234). Jednotlivé části laboratoře mohou být využité buď jednotlivě, nebo jako 

komplexní simulátor více pilotního letounu. Letouny jsou vybaveny veškerým vybavením tak, 

že na něm může probíhat výcvik létání podle přístrojů a také výcvik v postupech spolupráce 

vícečlenné posádky. Díky modulovému uspořádání se mohou dílčí součásti obměňovat tak, 

aby lépe odpovídaly simulovanému typu letounu. 
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LABORATOŘ SPECIÁLNÍCH PROJEKTŮ PŘI ÚSTAVU 
BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ A INŽENÝRSTVÍ (K623) 

110 00  Praha 1, Konviktská 20 telefon: 224 359 562 

Manažer laboratoře: Ing. Stanislav VONDRÁČEK 

E-mail: xvondra3@fd.cvut.cz 

Pracovníci laboratoře: Ing. Petr BRYNDA 

Tomáš FUKAR 

Ing. Petr HONZÍK, Ph.D. 

Petr MAJERÍK 

Stručná charakteristika laboratoře: 

Úkolem Laboratoře speciálních projektů je zajišťovat odbornou podporu v projektech 

realizovaných ústavem nebo studenty tam, kde je potřeba vybavení pro měření nebo 

elektroniku či výroba speciálních elektronických zařízení nebo mechanických prvků. 

V současné době laboratoř disponuje vybavením pro návrh a výrobu analogových 

nebo digitálních elektronických zařízení a v rámci externí spolupráce zajišťuje návrh a výrobu 

speciálních mechanických komponent. Vybavení laboratoře umožňuje měření v kmitočtovém 

rozsahu 0 až 7 GHz, v rámci externí spolupráce až do 100 GHz, návrh a osazení 

elektronických jednotek. 
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STUDIJNÍ PROGRAMY, OBORY, SPECIALIZACE 

A FORMY STUDIA NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ 

STUDIUM BAKALÁŘSKÉ 
Studium bakalářské na ČVUT FD se uskutečňuje v Praze a v Děčíně v akreditovaném 

studijním programu 

B 3710 / B1041A040001 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

v 6 studijních oborech: 

 3708R009 – DOS – Dopravní systémy a technika 

 3708R046 – LOG – Logistika a řízení dopravních procesů 

 3711R004 – ITS – Inteligentní dopravní systémy 

 3708R031 – LED – Letecká doprava 

 3708R030 – PIL – Profesionální pilot 

 3708R033 – TUL – Technologie údržby letadel 

v 1 specializaci: 

 LOG – Logistika a řízení dopravních procesů 

Studium má ve všech oborech a specializacích standardní dobu studia 3 roky 

(6 semestrů). Studium v projektech jednotlivých oborů a specializací (s výjimkou 

oborů PIL – Profesionální pilot a TUL – Technologie údržby letadel) se uskutečňuje 

až od 4. semestru. Studium je ve všech 6 oborech akreditováno i v anglickém jazyce. 

Studium v prezenční formě studia se ve všech 6 oborech a 1 specializaci uskutečňuje 

na pracovišti ČVUT FD v Praze a dále navíc v oborech DOS – Dopravní systémy a technika 

a LOG – Logistika a řízení dopravních procesů a specializaci LOG – Logistika a řízení 

dopravních procesů i na pracovišti ČVUT FD v Děčíně. 

Výuka studijních oborů LED – Letecká doprava a PIL – Profesionální pilot se 

uskutečňuje navíc rovněž i v anglickém jazyce. 

Výuka v oboru LOG – Logistika a řízení dopravních procesů dobíhá, poslední 

uchazeči byli přijímáni v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019 – 2020 

s předpokládaným ukončením výuky dle doporučeného časového plánu studia 

v akademickém roce 2021 – 2022. 

Studium v kombinované formě studia se uskutečňuje pouze na pracovišti ČVUT FD 

v Děčíně pouze ve 2 studijních oborech a 1 specializaci: 

 obor 3708R046 – LOG – Logistika a řízení dopravních procesů 

 obor 3708R031 – LED – Letecká doprava 

 specializace LOG – Logistika a řízení dopravních procesů 

Ve studijním programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“ se standardní 

dobou studia 3 roky není studium v prezenční ani v kombinované formě děleno do bloků. Pro 

první 3 semestry studia jsou dány (s výjimkou oborů PIL – Profesionální pilot 
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a TUL – Technologie údržby letadel) stejné studijní plány doporučeného časového plánu 

studia pro všechny obory a specializace. Studium v těchto semestrech je pro všechny 

studenty (s výjimkou oborů PIL – Profesionální pilot a TUL – Technologie údržby letadel) 

společné. Studium od 4. semestru prezenční formy studia (4. až 6. semestr) je (s výjimkou 

oborů PIL – Profesionální pilot a TUL – Technologie údržby letadel) projektově orientováno. 

Před začátkem 4. semestru si studenti prezenční formy studia (s výjimkou studentů oborů 

PIL – Profesionální pilot a TUL – Technologie údržby letadel) volí ve výběrovém řízení do 

projektů a oborů / specializací některý z nabízených odborných projektů a tím i zároveň 

obor / specializaci, který / kterou hodlají studovat. Projekty jsou zaměřeny na odbornou 

problematiku oboru / specializace a vyúsťují v bakalářskou práci. Možnost volby projektu je 

závislá na průměrném prospěchu v prvním ročníku studia. Studenti kombinované formy 

studia se výběrového řízení do projektů a oborů / specializací nezúčastňují, studium v této 

formě studia se uskutečňuje pouze v oborech LOG – Logistika a řízení dopravních procesů 

a LED – Letecká doprava a ve specializaci LOG – Logistika a řízení dopravních procesů. 

Prokázání potřebné způsobilosti pro studium oboru PIL – Profesionální pilot v sobě 

dále zahrnuje navíc: 

 nutnost získání „Osvědčení zdravotní způsobilosti“ 1. třídy (Medical Certificate 

Class 1) od Ústavu leteckého zdravotnictví (ÚLZ) 

 prokázání základních znalostí angličtiny 

 schopnost hradit finanční náklady praktického výcviku z vlastních finančních zdrojů 

Studium všech 6 oborů a 1 specializace studijního programu „Technika a technologie 

v dopravě a spojích“ se v prezenční formě studia uskutečňuje v Praze, kde má Fakulta 

dopravní pracoviště v budovách v Konviktské ulici na Starém Městě, v ulici Na Florenci 

a v Horské ulici na Novém Městě. Pro ubytování studentů prezenční formy studia jsou 

k dispozici koleje v různých částech Prahy, ubytování zajišťuje Správa účelových zařízení 

ČVUT. 

Studium v prezenční formě studia oborů DOS – Dopravní systémy a technika 

a LOG – Logistika a řízení dopravních procesů a specializace LOG – Logistika a řízení 

dopravních procesů a studium v kombinované formě studia oborů LOG – Logistika a řízení 

dopravních procesů a LED – Letecká doprava a specializace LOG – Logistika a řízení 

dopravních procesů se dále navíc uskutečňuje v Děčíně, kde je pro ubytování studentů 

k dispozici moderně zařízená kolej v rekonstruované historické budově vzdálené 2 minuty 

chůze od budovy školy. Všem studentům s trvalým bydlištěm mimo Děčín, kteří si podají 

žádost o ubytování na koleji, je ubytování poskytnuto. 

Bakalářské studium se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze 

a Směrnicí děkana č. 10/2020 a uzavírá se státní závěrečnou zkouškou. Po úspěšném 

složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získá absolvent titul bakalář 

(Bc.). Student oboru PIL – Profesionální pilot musí dále navíc prokázat úroveň znalostí 

přiměřenou k právům držitele ATPL(A) v souladu s požadavky Hlavy J JAR-FCL u Úřadu pro 

civilní letectví ČR. 

Všichni absolventi bakalářského studijního programu mají možnost podat přihlášku ke 

studiu v Praze v magisterských studijních programech navazujícím na obory / specializace 

bakalářského studijního programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“. 
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Studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor DOS – Dopravní systémy a technika 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Studijní obor Dopravní systémy a technika (DOS) nabízí vzdělání v perspektivním 

oboru, ve kterém je stále dostatečná poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících. 

Obor DOS stojí na třech základních pilířích, jimž jsou navrhování a parametry dopravní 

infrastruktury, provozování dopravní infrastruktury a provoz na dopravní infrastruktuře, řešení 

dopravní obslužnosti a obsluhy území, přičemž studenti jsou vedeni k uvědomění si vzájemné 

provázanosti dílčích problémů a souvislostí. Skladba předmětů zaručuje získání komplexních 

znalostí s využitím moderních přístupů a technologií. Jednotlivé odborné předměty na sebe 

logicky navazují, důraz je kladen na syntézu a tvůrčí myšlení studentů, kteří v semestrálních 

projektech zhodnotí při návrhu infrastruktury i aspekty požadavků provozních, bezpečnosti 

dopravy a ochrany životního prostředí. Samozřejmostí je osvojení si počítačových dovedností 

se softwarem podporujícím projektování dopravní infrastruktury, stejně jako výuka 

v laboratořích a terénu s přístroji na záznam provozních situací, např. parametry dopravního 

proudu, vyhodnocování nehodových situací, záznam hlukových emisí apod. Není opomenuta 

ani provázanost se skutečnými stavy a situacemi, které mohou nastat zejména v provozu na 

dopravních cestách; studenti se s nimi seznamují při praktické výuce v terénu, kde si ověřují 

a prohlubují teoretické poznatky. V rámci projektově orientované výuky je navázána velmi 

těsná spolupráce s praxí, studenti se seznamují s reálnými problémy a týmovým způsobem, 

pod odborným vedením, pracují na řešení konkrétních problémů oboru. Bakalářské práce se 

zadávají v koordinaci se spolupracujícími firmami a institucemi, což zaručuje části z nich 

následné praktické využití. 

Absolvent získá během studia komplexní znalosti z plánování, provozu a konstrukce 

dopravních cest. Komplexní znalosti a důraz na tvůrčí i koncepční myšlení v oblasti silniční 

i kolejové dopravy (se základními znalostmi z letecké a vnitrozemské vodní) výrazně zvyšují 

možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Jednotlivé ústavy profilující odbornou část 

výuky oboru mají uzavřené smlouvy o spolupráci s mnoha podniky a organizacemi v oboru, 

což umožňuje získání praktických znalostí při výuce v terénu a následné uplatnění studenta 

i v těchto smluvních podnicích. Absolvent je schopen používat moderní technologie a nástroje 

užívané v oboru, zvládá jejich aplikaci pro optimální řešení zadaných úloh. Absolventi 

naleznou uplatnění zejména v nižších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách 

realizujících dopravní stavby, na odborných pozicích v projekčních kancelářích a subjektech 

organizujících a řídících dopravní systémy (dispečinky, organizátoři veřejné hromadné 

dopravy, SŽDC, ŘSD). Provázanost vědomostí koncepčního, provozního a stavebního 

přístupu umožní absolventům zastřešit organizačně tým složený ze specialistů profilovaných 

zvlášť pro dílčí oblasti řešených projektů. Znalosti studentům rovněž umožňují uplatnění 

v odborných útvarech orgánech státní správy a samosprávy či v podnicích provozujících 

dopravu. Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním 

a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své 

práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě. 

Studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor LOG – Logistika a řízení dopravních procesů 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Bakalářský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů (LOG) poskytuje 

studentům znalosti o funkcích a vazbách mezi třemi základními pilíři oboru – logistikou, 

technologií dopravy a teorií dopravy. V logistice se předkládá teoretický základ pro rozvíjení 

intenzifikačních funkcí přemisťovacích procesů. Teorie dopravy zkoumá pohyb hmotného 

a nehmotného dopravního toku po dopravní síti v realitě technické, technologické 
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a ekonomické. Technologie dopravy zkoumá pohyb dopravních prvků a kompletů po 

technicky definované síti všech technických druhů dopravy a jejich kombinace s cílem jeho 

optimalizace v systémovém pojetí. 

Absolventi jsou schopni analyzovat logistické problémy a běžně uplatnit v oboru 

užívaných metod a přístupů včetně jejich aplikací. V bakalářském studijním oboru jsou 

absolventi připraveni v případném navazujícím magisterském studiu rozvíjet znalosti 

a dovednosti přinášející nové poznatky do praxe. Mají teoretické, technické, ekonomické 

a legislativní znalosti, které mohou využít v konkrétní praxi. Naleznou uplatnění ve středním 

managementu v logistických, telekomunikačních firmách a ve státní sféře. Cílem studia je 

získat relevantní teoretické znalosti a dovednosti v oblasti teorie a technologie dopravy na 

širším ekonomickém prostředí, které tvoří logistické systémy. 

Studijní program B1041A040001 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Specializace LOG – Logistika a řízení dopravních procesů 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Cílem specializace Logistika a řízení dopravních procesů je dále poskytovat 

studentům znalosti o funkcích a vazbách mezi třemi základními pilíři specializace, logistikou – 

technologií dopravy – teorií dopravy. Logistika představuje teoretický základ pro rozvíjení 

intenzifikačních funkcí přemisťovacích procesů. Teorie dopravy zkoumá pohyb hmotného 

a nehmotného dopravního toku po dopravní síti v realitě technické, technologické 

a ekonomické. Technologie dopravy zkoumá pohyb dopravních prvků a kompletů po 

technicky definované síti všech technických druhů dopravy a jejich kombinace s cílem jeho 

optimalizace v systémovém pojetí. 

Absolvent specializace je schopen analyzovat logistické problémy a samostatně 

uplatnit v oboru užívaných metod a přístupů včetně jejich aplikací. Absolvent je připraveni 

v případném navazujícím magisterském studiu rozvíjet znalosti a dovednosti přinášející nové 

poznatky do praxe. Má teoretické, technické, ekonomické a legislativní znalosti, které může 

využít v konkrétní praxi. Absolvent nalezne uplatnění ve středním managementu 

v logistických, a telekomunikačních firmách, v zasilatelství, dopravě a ve státní sféře. Ve 

spolupráci s firmami z praxe včetně zástupců státní správy a samosprávy jako potenciálních 

zaměstnavatelů byly stanoveny konkrétní vědomosti a dovednosti absolventů v těchto 

oblastech: 

 Modelování přepravních vztahů, optimalizace dopravní obsluhy 

 Řízení a plánování přepravních systémů a logistických procesů 

 Principy fungování kombinované a intermodální dopravy, systémy přepravy 

kusových zásilek 

 Znalosti technologie dopravy a skladování 

 Ekonomika podniků v přepravě a spedici včetně cost managementu 

 Problematika zpoplatnění silniční infrastruktury a její dopady na hospodaření 

podniku 

 Kalkulace nákladů a cen v dopravě a spediční činnosti 

 Problematika dodavatelsko-odběratelských vztahů v dopravě včetně komunikace 

se zákazníky 

 Řízení vztahu se zákazníky se zaměřením na kvalitu přepravních a spedičních 

služeb 

 Legislativní podmínky podnikání v přepravě a spedici – vnitrostátní i mezinárodní. 



Studijní programy, obory, specializace a formy studia na Fakultě dopravní 

81 

Studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor ITS – Inteligentní dopravní systémy 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Studijní obor Inteligentní dopravní systémy (ITS) nabízí odpovídající vysokoškolské 

vzdělání v perspektivním oboru, který se v současné době potýká s nedostatkem 

profesionálů. Obor ITS je zaměřen na moderní informační a komunikační systémy, které jsou 

chápány jako nadstavba dopravní infrastruktury a pomáhají řešit dopravní problémy, jako jsou 

dopravní kongesce, jízdní doby, dopady na životní prostředí či bezpečnost dopravy 

a přepravy. Výuka se zabývá základními tématy architektury a provozu telematických 

systémů i praktickými aplikacemi především v oblasti řízení silniční a železniční dopravy, 

vozidlových systémů, kooperativních systémů i koncepce tzv. Smart Cities. Studium je 

především ve své druhé části zaměřeno na praktické aspekty a je významnou části 

realizováno v odborných laboratořích. Studenti se v průběhu studia odborně profilují na 

základě volby studentského projektu i možným výběrem povinně volitelných předmětů. 

V průběhu studia studenti splní požadavky nutné pro získání elektrotechnické kvalifikace na 

úrovni §5 až §10 podle vyhlášky 50/1978 Sb., která výrazně zvyšuje možné uplatnění 

absolventů. Ta je vyžadována řadou společností především z oblasti výroby a správy 

dopravních technologií. 

Obor Inteligentní dopravní systémy (ITS) se zaměřuje na odborný i osobnostní rozvoj 

studentů. Absolvent má přehled o problematice ITS jako celku i jejich konkrétních aplikacích 

v prostředí ČR i v zahraničí. Umí využívat nástroje a metody běžné v této oblasti, stejně jako 

odborné i legislativní zdroje informací pro efektivní řešení úloh. Absolvent má dostatečné 

znalosti o informačních a telekomunikačních systémech, které jsou základem telematických 

systémů a také nezbytné dopravně-technické poznatky o dopravních systémech 

a současných trendech vývoje. Absolvent chápe telematické systémy jako nadstavbu 

dopravní infrastruktury s jasně definovanými cíli a je si vědom jejich přesahu do dalších 

síťových odvětví. Absolvent oboru získá elektrotechnické vzdělání podle přílohy č. 2 písm. c) 

vyhlášky 50/1978 Sb. Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především 

v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. 

Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní 

i písemné formě. Absolventi naleznou uplatnění například jako projektanti či správci 

dopravních systémů, dopravní odborníci ve státní správě, samosprávě i v soukromých 

společnostech, dispečeři telematických systémů, specialisté při návrhu a vývoji automobilové 

techniky a jejích inteligentních systémů. Absolventi jsou kvalitně připraveni i pro navazující 

magisterské studium v oboru Inteligentní dopravní systémy (IS). 

Studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor LED – Letecká doprava 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Studijní obor Letecká doprava (LED) je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti 

provozu letecké dopravy. Náplň studia vychází z praktických a aktuálních požadavků EU, 

které jsou v ČR implementovány. Skladba předmětů zahrnuje jednotlivé provozní 

a organizační části letecké dopravy, které jsou v praxi vzájemně propojené. Mezi hlavní patří 

obchodní činnost v letecké dopravě, řízení letového provozu, navigace, plánování letů 

a provoz letiště. Technická část studia se věnuje letounům, jako specifickým dopravním 

prostředkům, co zahrnuje znalost konstrukce leteckých motorů, znalost jejich provozních 

vlastností, obecných požadavků na leteckou techniku a požadavků na údržbu. Studium 

doplňuji témata z oblasti ekonomiky a legislativy letecké dopravy. 

Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky provozně-technicky vzdělaných 

odborníků pro civilní letectví v ČR a ve světě. Náplň studia vychází z kvalifikačních 
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požadavků, které jsou vytvářeny a sjednocovány pro státy EU. Absolventi mají možnost 

uplatnění v oblasti letecké dopravy i v mnoha dalších evropských státech v řadě provozních, 

technických a organizačních funkcích. Jsou schopni zastávat místa na střední řídící úrovni 

u leteckých dopravců, provozovatelů letišť, na řízení letového provozu a kontrolní funkce na 

Úřadě pro civilní letectví ČR nebo na Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy. 

Studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor PIL – Profesionální pilot 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Koncepcí studijního oboru Profesionální pilot (PIL) je samostatný profilový obor, 

komplexně připravující studenty v souladu s platnými evropskými standardy jako letový 

personál v obchodní letecké dopravě, ale i v dalších odvětvích komerčního zaměření civilního 

letectví. Teoretický výcvik, integrovaný do studijního plánu, dle požadavků nařízení komise 

EU č. 1178/2011 umožňuje posluchačům po jeho dokončení absolvovat teoretické zkoušky 

dle zmíněného nařízení na úrovni dopravního pilota na Úřadu pro civilní letectví ČR. 

Souběžně s teoretickým výcvikem v rámci studia tohoto oboru student absolvuje také 

praktický výcvik pilota do úrovně, kdy splňuje kritéria pro zařazení do letové posádky 

provozovatele. 

Cílem studia je poskytnutí ucelené přípravy v souladu s Přílohou I nařízení komise EU 

č. 1178/2011 (Částí FCL) tak, aby souběžně s teoretickým výcvikem posluchač prováděl 

praktický letecký výcvik ve schválené organizaci pro výcvik ATO (na své náklady). Teoretická 

část je poskytována v rámci integrovaného kurzu dopravního pilota (ATP) a studenti, kteří jej 

úspěšně dokončí, získají certifikát, umožňující jim složit teoretické zkoušky na Úřadu pro 

civilní letectví ČR (ÚCL). Fakulta dopravní je schválena ÚCL jako CZ/ATO-010. Celý výcvik 

studenti provádí v integrovaném kurzu ATP v organizacích, spolupracujících s ATO Fakulty 

dopravní, které jsou pro tento výcvik od ÚCL osvědčeny. Absolventi oboru jsou připraveni pro 

uplatnění v oblastech – velitel letadla nebo druhý pilot na jednopilotních letadlech v obchodní 

letecké dopravě, druhý pilot na vícepilotních letadlech v obchodní letecké dopravě, velitel 

letadla u provozovatelů všech kategorií leteckých prací a managementu organizací v rámci 

civilního letectví. Na většinu pozic musí absolventi složit teoretické i praktické zkoušky 

v souladu s Částí FCL. 

Studijní program B 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor TUL – Technologie údržby letadel 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Studijní obor Technologie údržby letadel (TUL) je koncipován jako samostatný 

profilový obor pro budoucí personál údržby a zachovávání letové způsobilosti dle platných 

evropských standardů. Absolventi tohoto oboru mohou během studia vstoupit do základního 

výcviku technika údržby letadel kategorie B dle požadavků (ES) 2042/2003 části 66 a 147. 

Během studia je umožněno posluchačům postupně skládat státní zkoušky dle výše 

uvedeného nařízení díky oprávnění CZ.147.0004, které ČVUT v Praze Fakulta dopravní 

získala od Úřadu pro civilní letectví ČR. 

Absolventi oboru jsou připravení pro uplatnění v oblastech – letecký mechanik 

v obchodní letecké dopravě, pracovníci organizací zachovávání letové způsobilosti, technický 

inženýr leteckých společností, tvorba technické provozní dokumentace jak provozovatelů, tak 

i výrobců. Na většinu těchto pozic musí absolventi docílit získání základních teoretických 

zkoušek dle části 66 tak, aby byla zvýšená šance získání zaměstnání v oboru bezprostředně 

po ukončení studia. 
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STUDIUM NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ 
Studium navazující magisterské na ČVUT FD se uskutečňuje v Praze 

v 6 akreditovaných studijních programech 

1) N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

ve 4 studijních oborech: 

 3708T009 – DS – Dopravní systémy a technika 

 3708T046 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

 3711T004 – IS – Inteligentní dopravní systémy 

 3708T017 – PL – Provoz a řízení letecké dopravy 

2) N1041A040003 – DS – Dopravní systémy a technika 

3) N1041A040005 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

4) N1041A040007 – IS – Inteligentní dopravní systémy 

5) N1041A040006 – IS (EN) – Intelligent Transport Systems 

6) N1041A040004 – SC – Smart Cities 

Magisterské studijní programy jsou pouze navazující na bakalářský studijní program 

a jsou určeny pro absolventy předcházejícího bakalářského studijního programu. 

Studium navazující magisterské se uskutečňuje v prezenční a v kombinované formě, 

standardní doba studia je 2 roky (4 semestry). Studium ve studijním programech Technika 

a technologie v dopravě a spojích (zde pouze v oborech DS – Dopravní systémy a technika, 

IS – Inteligentní dopravní systémy a PL – Provoz a řízení letecké dopravy), 

IS (EN) – Intelligent Transport Systems a SC – Smart Cities je akreditováno i v anglickém 

jazyce. 

Studijní obor IS – Inteligentní dopravní systémy je akreditován navíc jako 

„joint-degrees“ studijní obor a z tohoto důvodu se jeho výuka uskutečňuje navíc rovněž 

i v anglickém jazyce. „Joint degrees“ studijní obor IS – Inteligentní dopravní systémy umožní 

absolventovi získat společný diplom z ČVUT v Praze (Česká republika) a z Linköpings 

universitet (Švédsko). 

Studijní program IS (EN) – Intelligent Transport Systems je akreditován navíc jako 

společně uskutečňovaný studijní program s Linköpings universitet podle § 47a zákona o VŠ 

a z tohoto důvodu se jeho výuka uskutečňuje pouze v anglickém jazyce. Studijní program 

IS (EN) – Intelligent Transport Systems umožní absolventovi získat společný diplom 

z ČVUT v Praze (Česká republika) a z Linköpings universitet (Švédsko). 

Studijní program SC – Smart Cities je akreditován navíc jako společně uskutečňovaný 

studijní program s The University of Texas at El Paso podle § 47a zákona o VŠ a z tohoto 

důvodu se jeho výuka uskutečňuje pouze v anglickém jazyce. Studijní program SC – Smart 

Cities umožní absolventovi získat společný diplom z ČVUT v Praze (Česká republika) 

a z The University of Texas at El Paso (Spojené státy americké). 

Výuka v oborech DS – Dopravní systémy a technika, LA – Logistika a řízení 

dopravních procesů a IS – Inteligentní dopravní systémy dobíhá, poslední uchazeči byli 

přijímáni v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019 – 2020 s předpokládaným 
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ukončením výuky dle doporučeného časového plánu studia v akademickém roce 

2020 – 2021. 

Studium v kombinované formě studia se uskutečňuje pouze ve 2 studijních 

programech: 

 N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích (zde pouze v oborech 

3708T046 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů a 3708T017 – PL – Provoz 

a řízení letecké dopravy) 

 N1041A040005 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

Ve všech 6 studijních programech navazujících na bakalářský studijní program je celé 

studium projektově orientováno. Uchazeči o studium v prezenční formě si vyberou projekt 

a tím i zároveň studijní program / obor v rámci přijímacího řízení dle pokynů fakulty. Po přijetí 

budou zařazeni do příslušného studijního programu / oboru prezenční formy navazujícího 

magisterského studia. Projekty jsou zaměřeny na odbornou problematiku oboru a vyúsťují 

v diplomovou práci. Možnost volby projektu je závislá na průměrném prospěchu 

v předcházejícím bakalářském studiu nebo na výsledcích přijímacích zkoušek. Studenti 

kombinované formy studia si projekt nevybírají, studium se uskutečňuje v této formě studia 

pouze ve studijních programech Technika a technologie v dopravě a spojích (zde pouze 

v oborech LA – Logistika a řízení dopravních procesů a PL – Provoz a řízení letecké dopravy) 

a LA – Logistika a řízení dopravních procesů. 

Studium všech 6 studijních programů v prezenční formě studia a oboru PL – Provoz 

a řízení letecké dopravy v kombinované formě studia se uskutečňuje v Praze, kde má Fakulta 

dopravní pracoviště v budovách v Konviktské ulici na Starém Městě, v ulici Na Florenci 

a v Horské ulici na Novém Městě. Pro ubytování studentů prezenční formy studia jsou 

k dispozici koleje v různých částech Prahy, ubytování zajišťuje Správa účelových zařízení 

ČVUT. 

Studium v kombinované formě studia 2 studijních programů Technika a technologie 

v dopravě a spojích (zde pouze v oboru LA – Logistika a řízení dopravních procesů) 

a LA – Logistika a řízení dopravních procesů se uskutečňuje pouze v Děčíně, kde je pro 

ubytování studentů k dispozici moderně zařízená kolej v rekonstruované historické budově 

vzdálené 2 minuty chůze od budovy školy. Všem studentům s trvalým bydlištěm mimo Děčín, 

kteří si podají žádost o ubytování na koleji, je ubytování poskytnuto. 

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze a Směrnicí 

děkana č. 10/2020 a uzavírá se státní závěrečnou zkouškou. Po úspěšném složení státní 

závěrečné zkoušky a obhajobě diplomové práce získá absolvent titul inženýr (Ing.). 

Studijní program N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor DS – Dopravní systémy a technika 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Student navazujícího magisterského studijního oboru „Dopravní systémy a technika“ si 

prohloubí znalosti v teorii dopravního proudu, bezpečnosti dopravy a jejího hodnocení, 

v měření dopravních parametrů a zpracování dat. Absolvuje předměty zaměřené na 

konstrukce v oblasti silnic a železnic, dále na navrhování a provozování speciálních 

dopravně-inženýrských objektů, jako jsou mosty a tunely. V předmětu dopravní telematika je 

seznámen s novými trendy v dopravě. Dále absolvuje speciální předměty zaměřené 

geografické systémy (GIS), stavby kolejové dopravy, dopravní řešení v územním plánování, 

provoz na pozemních komunikacích nebo inženýrské sítě. Speciální pozornost je věnována 

otázkám životního prostředí, akustice a ekologii. Student absolvuje i předměty související 

s mikro a makro simulacemi v dopravě. Student zároveň prakticky aplikuje své znalosti při 
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práci na projektu, v němž se specializuje na své předpokládané uplatnění a řeší i diplomovou 

práci. 

Absolventi získávají teoretické znalosti, které jim umožní se dále věnovat výzkumu, ale 

zároveň získávají praktické návyky, které jim předurčují dobré uplatnění v praxi. V oblasti 

vědecké práce jsou absolventi vybaveni znalostmi z aplikované matematiky a mechaniky, 

která je rozšířena o teoretické předměty související s managementem dopravy. Tyto znalosti 

lze dobře uplatnit i v projekčních a konzultačních organizacích. Část předmětů je orientována 

na navrhování a provozování obecných dopravních systémů, takže absolvent nalezne 

uplatnění ve středních a vyšších manažerských pozicích ve zhotovitelských firmách 

realizujících dopravní stavby, dále jako projektant v projektových organizacích, specialista 

v subjektech organizujících a řídících dopravní systémy (organizátoři integrovaných 

dopravních systémů, dopravní podniky), na řídicích postech v organizacích státní správy 

a samosprávy (ministerstvo dopravy, krajské a městské úřady). Cílem studia je, aby absolvent 

získal znalosti z celého spektra oboru Dopravní systémy a technika. Je tedy vybaven 

teoretickými znalostmi o chování dopravy, zná její ekologické dopady, rozumí základním 

principům navrhování dopravních cest, ale hlavní identitou absolventa je, že ví, jak by měl být 

dopravní systém optimálně provozován a udržován. 

Studijní program N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Navazující magisterský studijní obor Logistika a řízení dopravních procesů (LA) 

předpokládá dosažení větší hloubky znalostí a větší odbornosti a specializace při zachování 

vazeb mezi třemi pilíři oboru – logistikou, technologií dopravy a teorií dopravy, které umožní 

absolventům určitý znalostní náskok na trhu práce. V logistice se předpokládá především 

komplexnost řízení logistických systémů se znalostí funkce a fungování dopravně 

přepravních a informačních systémů a působení dopravních a přemisťovacích procesů na 

logistických řetězcích. Teorie dopravy předpokládá prohloubení znalostí v oblasti metod 

řešení nejrůznějších dopravních a logistických úloh diskrétního charakteru s využitím znalostí 

z aplikované matematiky. Technologie dopravy je zaměřena od aplikací základního výzkumu 

teorie dopravy do podmínek zejména železniční a silniční dopravy v deterministickém 

a stochastickém režimu práce. 

Absolventi jsou schopni samostatně jednat a kompetentně rozhodovat v měnících se 

podmínkách a souvislostech v příslušném oboru dopravy, telekomunikacích a logistice, 

tvořivě řešit komplexní technickoekonomické problémy. Mají technické a ekonomické 

povědomí o postavení dopravy a logistiky, mají potřebné široké teoretické znalosti doplněné 

systémem dovedností. Naleznou uplatnění zejména na manažerských pozicích dopravních, 

logistických a telekomunikačních firem, řídících pozicích orgánů státní správy a samosprávy, 

jako projektanti a konzultanti pro poradenské a projekční firmy a odborníci výzkumných 

a vývojových ústavů. Cílem studia je získat relevantní teoretické znalosti, dovednosti 

a kompetence s vazbou na jejich praktické využití a vytvořit tak předpoklady pro úspěšnou 

činnost absolventů v oblasti logistiky a dopravních systémů. 

Studijní program N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor IS – Inteligentní dopravní systémy 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Navazující magisterský obor „Inteligentní dopravní systémy“ nabízí vzdělání 

v perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím oboru, zaměřeném na moderní informační 

a komunikační systémy v dopravě. Jedná se o systémy, které mohou dosáhnout omezení 

dopravních kongescí, snížení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy, 
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snížení dopadů na životní prostředí nebo zvýšení efektivity dopravy a přepravy. Bez těchto 

systémů si lze dnes jen obtížně představit další rozvoj dopravy a integraci dopravních 

systémů do větších celků, a proto stále narůstá poptávka po odbornících v této oblasti. 

Studenti oboru si prohloubí teoretické znalosti inteligentních dopravních systémů a jejich 

komponent, seznámí se s vývojovými trendy těchto systémů, to vše podložené teoretickými 

poznatky. Zároveň získají praktické zkušenosti a dovednosti s projektováním, 

vyhodnocováním a řízením těchto systémů. 

Absolventi díky svým komplexním znalostem pak dle svého zaměření budou schopni 

navrhovat resp. projektovat rozsáhlé inteligentní systémy pro silniční, kolejovou 

a multimodální dopravu a vyhodnocovat jejich účinnost a bezpečnost. Budou schopni měřit 

parametry těchto systémů, kontrolovat jejich přínosy různým uživatelům a budou schopni 

navrhovat a posuzovat systémy dopravního zařízení velkých územních celků. Zvládnou 

vzájemnou integraci vozidlových systémů a jejich začlenění do vyšších inteligentních systémů 

s důrazem na jejich bezpečnost a spolehlivost. Své znalosti a dovednosti v praxi uplatní při 

návrhu a řízení komplexních inteligentních dopravních systémů a při vedení rozsáhlých 

projektů jak v komerční, tak ve státní a municipální sféře. Cílem studia je příprava 

kompetentních odborníků v oblastech řízení dopravně-přepravních procesů, pokročilých 

vozidlových systémů a dopravně-telematických systémů a služeb. 

Studijní program N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor PL – Provoz a řízení letecké dopravy 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Studium je zaměřeno na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků především pro 

vyšší řídící funkce v civilním letectví České republiky a EU. Náplň studia navazuje na 

bakalářské studium (především oboru Letecká doprava) a plní kvalifikační požadavky, které 

jsou nově vytvářeny a sjednocovány pro státy EU a jsou zakotveny v předpisech vydávaných 

Mezinárodní organizací pro civilní letectví ICAO a Evropskou agenturou pro bezpečnost 

letectví EASA i dalšími orgány EU. Po uvolnění pracovního trhu členských zemí EU pro 

občany ČR mají absolventi možnost uplatnění v mnoha dalších evropských státech. Znalosti 

získané v bakalářském studiu jsou prohloubeny teoreticko-informačními a dopravně 

technickými předměty (mající celofakultní charakter). Dále jsou zde oborové provozně 

technické předměty, jejichž cílem je dát absolventům znalosti umožňující další rozvoj oboru 

letectví. Užší zaměření studentů je v rámci projektu a s projektem souvisejícím výběrem 

povinně volitelných předmětů. Absolvent získá teoretické znalosti odpovídající magisterskému 

studiu v oblasti dopravy. Studium je zaměřeno jednak na teoretické předměty, průpravné 

předměty, dopravně technické předměty, humanitní předměty a oborové předměty. Všichni 

absolventi musí mít dobré znalosti obecné i odborné letecké angličtiny. Studium je zaměřeno 

na dokonalé poznávání problematiky civilní letecké dopravy, seznámení s problematikou 

provozu letecké dopravy zvláště se zaměřením na obchodní leteckou dopravu, seznámení se 

systémy zabezpečení a řízení letového provozu. 

Absolventi se musí dobře orientovat v problematice provozu a ekonomiky letecké 

dopravy. Zvláštní pozornost je věnována problematice údržby letadel, bezpečnosti jak 

z pohledu safety, tak security, jakosti a kvality v civilním letectví. Absolventi získají teoretické 

znalosti potřebné pro další rozvoj oboru. Absolventi najdou uplatnění v řadě středních 

a vedoucích provozních, technických a ekonomických funkcí v oblasti letecké dopravy. Jsou 

schopni zastávat odpovědná místa na střední a vyšší řídící úrovni u leteckých dopravců 

(především Český aeroholding, České aerolinie, Travel service a jiní), mohou zastávat řídící 

funkce u provozovatelů mezinárodních letišť (Letiště Praha, Ostrava, Brno atd.), 

u poskytovatelů služeb pro letecké dopravce (Řízení letového provozu ČR, Hendlingové 

společnosti atd.) anebo kontrolní funkce na Úřadě pro civilní letectví ČR nebo Odboru pro 
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civilní letectví MD ČR. V důsledku sjednocení předpisové základny pro oblast civilního letectví 

v EU mají absolventi možnost uplatnění v mnoha dalších evropských státech. 

Studijní program N1041A040003 – DS – Dopravní systémy a technika 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Cílem studia je poskytnout studentům komplexní znalosti z oboru plánování, provozu 

a konstrukce dopravních cest a prostředků. Studijní program stojí na třech základních pilířích, 

a to: 

 navrhování a parametry dopravní infrastruktury 

 provozování a údržba dopravní infrastruktury a vlastní provoz dopravní techniky 

 řešení dopravní obslužnosti a obsluhy území 

Je kladen důraz na komplexní znalosti a na tvůrčí i koncepční myšlení v oblasti silniční 

i kolejové dopravy (se základními znalostmi z letecké a vnitrozemské vodní dopravy), což 

výrazně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Výzkumné aktivity ústavů 

podílejících se na výuce studijního programu zahrnují mimo jiné bezpečnost dopravních cest 

a prostředků, interakci dopravy a životního prostředí nebo analýzu dopravních nehod, což 

zaručuje přístup studentů k aktuálnímu stavu poznání v těchto oblastech i s ohledem na 

nejmodernější trendy. Jednotlivé ústavy profilující odbornou část výuky studijního programu 

mají uzavřené smlouvy o spolupráci s mnoha podniky a organizacemi v oblasti dopravy, což 

umožňuje získání praktických znalostí při výuce v terénu a následné uplatnění studenta 

i v těchto podnicích. 

Absolvent je schopen používat moderní technologie a nástroje užívané v oblasti 

dopravy a zvládá jejich aplikaci pro optimální řešení zadaných úloh. Absolvent má pozitivní 

pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému 

i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně 

správně prezentovat v ústní i písemné formě. Absolvent je schopen navrhovat dopravní 

řešení v územním plánování, provozu na pozemních komunikacích, železničním provozu 

nebo v oblasti systémů městské hromadné dopravy. Orientuje se v oblasti konstrukce 

železniční trati nebo pozemní komunikace. Je schopen hodnotit bezpečnost komunikací 

a dopravních řešení a dokáže navrhovat opatření k jejímu zvýšení. 

Studijní program N1041A040005 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Logistika a řízení dopravních 

procesů je poskytnout studentům relevantní teoretické znalosti, dovednosti a kompetence 

s vazbou na jejich praktické využití v oblasti logistiky a dopravních systémů. Výuka ve 

studijním programu předpokládá prohloubení základních znalostí, odborností a prohloubení 

specializace v oblasti logistiky za předpokladu zachování vazeb mezi třemi pilíři oboru – 

logistikou, technologií dopravy a teorií dopravy. V logistice se předpokládá především 

komplexnost řízení logistických systémů se znalostí funkce a fungování dopravně 

přepravních a informačních systémů a působení dopravních i nedopravních procesů na 

logistických řetězcích. Teorie dopravy předpokládá prohloubení znalostí v oblasti metod 

řešení nejrůznějších dopravních a logistických úloh diskrétního i spojitého charakteru 

s využitím znalostí z aplikované matematiky. Technologie dopravy je zaměřena na inženýrské 

aplikace a osvojení oborových teorií z oblasti železniční a silniční dopravy, které ovlivňují 

dopravní, přepravní a dopravně-plánovací procesy a jejich řízení. V rámci těchto tří pilířů jsou 

integrovány nezbytné ekonomické a IS/IT znalosti a dovednosti s ohledem na novou 

legislativu EU. 
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Absolvent je schopen samostatně jednat a kompetentně rozhodovat v měnících se 

podmínkách a souvislostech napříč všemi druhy dopravy a logistickými systémy. Absolvent 

dokáže tvořivě řešit komplexní technicko-ekonomické problémy, koordinovat a řídit 

technologické procesy v rámci jednotlivých druhů dopravy. Má odborné technické 

a ekonomické povědomí o postavení dopravy a logistiky a má potřebné široké teoretické 

znalosti doplněné širokým spektrem dovedností. Disponují základními znalostními 

předpoklady pro úspěšné a efektivní zadávání IS zakázek. Absolvent díky získaným 

znalostem a dovednostem s využitím SW nástrojů dokáže analyzovat a modelovat přepravní 

vztahy a přepravní proudy. Dále také plánovat nabídky a tvořit provozní koncepce ve veřejné 

hromadné dopravě a provádět mikrosimulace železničního provozu v současné i výhledové 

infrastruktuře. V kombinaci s manažerskými a ekonomickými dovednostmi umožní uplatnění 

absolventa na takových pozicích, ve kterých může navrhovat řešení různých dopravních 

problémů, tedy ve vyšších manažerských funkcích dopravních a logistických podniků nebo 

v řídících funkcích na nejrůznějších pozicích státní správy. Absolvent dále nalezne uplatnění 

na specializovaných odborných pozicích a jako odborný konzultant poradenských firem, 

technolog projekčních firem, koordinátor IDS či odborník v akademické sféře a ve 

výzkumných a vývojových institucích. 

Studijní programy N1041A040007 – IS – Inteligentní dopravní systémy / 

N1041A040006 – IS (EN) – Intelligent Transport Systems 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Cílem studijního programu Inteligentní dopravní systémy je poskytnout studentům 

komplexní znalosti inteligentních dopravních systémů profilované dle zaměření studentů. Toto 

zaměření si studenti volí svým projektem vedoucím k diplomové práci, a dle tématu projektu 

jsou voleny i některé z předmětů. Studenti se mohou blíže zaměřit na oblasti řízení dopravy, 

vozidlových systémů, komplexních dopravních systémů, smart cities, železniční 

zabezpečovací systémů, systémy veřejné dopravy, geografické informační systémy 

v dopravě, elektromobilitu, a další. Studenti se tak stávají odborníky ve své oblasti se 

zachováním přehledu o celém oboru. V průběhu studia studenti také absolvují praxi ve firmě, 

a tím získávají další praktické znalosti, zkušenosti z praxe, cenné kontakty a pracovní návyky. 

Cílem studia je tak příprava kompetentních odborníků v oblastech řízení 

dopravně-přepravních procesů, pokročilých vozidlových systémů a dopravně-telematických 

systémů a služeb. Jedná se o systémy, které mohou dosáhnout omezení dopravních 

kongescí, snížení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dopravy, snížení dopadů 

na životní prostředí nebo zvýšení efektivity dopravy a přepravy. Bez těchto systémů si lze 

dnes jen obtížně představit další rozvoj dopravy a integraci dopravních systémů do větších 

celků, a proto stále narůstá poptávka po odbornících v této oblasti. Studenti oboru si 

prohloubí teoretické znalosti inteligentních dopravních systémů a jejich komponent, seznámí 

se s vývojovými trendy těchto systémů, to vše podložené teoretickými poznatky. Zároveň 

získají praktické zkušenosti a dovednosti s projektováním, vyhodnocováním a řízením těchto 

systémů. 

Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním 

a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své 

práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě. 

Absolventi díky svým komplexním znalostem dle svého zaměření budou schopni navrhovat 

resp. projektovat rozsáhlé inteligentní systémy pro silniční, kolejovou a multimodální dopravu 

a vyhodnocovat jejich účinnost a bezpečnost. Budou schopni měřit parametry těchto 

systémů, kontrolovat jejich přínosy různým uživatelům a budou schopni navrhovat 

a posuzovat systémy dopravního zařízení velkých územních celků. Zvládnou vzájemnou 

integraci vozidlových systémů a jejich začlenění do vyšších inteligentních systémů s důrazem 

na jejich bezpečnost a spolehlivost. Své znalosti a dovednosti v praxi uplatní při návrhu 
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a řízení komplexních inteligentních dopravních systémů a při vedení rozsáhlých projektů jak 

v komerční, tak ve státní a municipální sféře a rovněž v mezinárodním prostředí. Díky 

absolvované odborné praxi je absolvent dobře připraven na uplatnění na trhu práce. 

Absolvent se uplatní při návrhu a řízení komplexních inteligentních dopravních systémů a při 

vedení rozsáhlých projektů jak v komerční, tak ve státní a municipální sféře a rovněž 

v mezinárodním prostředí. 

Studijní program N1041A040004 – SC – Smart Cities 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Cílem magisterského studijního programu SC – Smart Cities je připravit absolventy, 

kteří kromě znalostí v oblasti dopravy mají rovněž znalosti v oblasti systémových věd a dobře 

se orientují v interdisciplinárním prostředí „chytrých měst“ (Smart Cities), tj. zachovávají si 

celistvý pohled na daný problém v souvislostech. Studenti tak budou připraveni na povolání 

zahrnující návrh, implementaci a provoz „chytrých měst“ (Smart Cities) včetně působení 

v mezinárodní praxi, inovativním výzkumu a interdisciplinárním prostředí nebo na navazující 

doktorské studium. 

Absolvent magisterského studijního programu SC – Smart Cities získá znalosti 

v oblasti dopravy, inteligentních dopravních systémů, systémových věd, logistiky, 

projektového managementu, základů plánování měst, návrhu „chytrých měst“ (Smart Cities) 

včetně související teorie „chytrých měst“ (Smart Cities) a podpůrných počítačových nástrojů. 

Mezinárodní rozměr studijního programu umožní studentům kromě získání odborných 

znalostí i nabytí zkušeností ze studia a práce v mezinárodním prostředí, posílení jazykových 

znalostí a schopnost prezentovat výsledky své práce před mezinárodním publikem. Absolvent 

magisterského studijního programu SC – Smart Cities: 

 má znalosti z oblasti dopravy a souvisejících disciplín 

 má přehled o „chytrých“ konceptech a řešeních ve světě 

 je schopen aplikovat své inženýrské vzdělání v souvislostech pro návrh inovativních 

„chytrých“ řešení 

 je schopen pracovat v mezinárodním interdisciplinárním prostředí 

 je schopen srozumitelně vysvětlit a prezentovat výsledky své práce před odborným 

i laickým (netechnickým) publikem 
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STUDIUM DOKTORSKÉ 
Studium doktorské na ČVUT FD v Praze se uskutečňuje v 6 akreditovaných studijních 

programech: 

1) P 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

ve 3 studijních oborech: 

 3708V024 – T – Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 

 3708V009 – D – Dopravní systémy a technika 

 3708V017 – P – Provoz a řízení letecké dopravy 

2) P1041A040003 – D – Dopravní systémy a technika 

3) P 3713 – Logistika 

v 1 studijním oboru: 

 3706V006 – L – Dopravní logistika 

4) P1041A040008 – L – Logistika a řízení dopravních procesů 

5) P 3902 – Inženýrská informatika 

v 1 studijním oboru: 

 3902V036 – I – Inženýrská informatika v dopravě a spojích 

6) P1041A040010 – P – Provoz a řízení letecké dopravy 

Studium doktorské se uskutečňuje v prezenční a v kombinované formě, standardní 

doba prezenční formy studia jsou 3 roky a lze ji prodloužit o rok. Doktorský studijní program je 

zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. 

Studium v doktorském studijním programu se uskutečňuje podle individuálního studijního 

plánu pod vedením školitele. 

Výuka ve 3 studijních programech P 3710 – Technika a technologie v dopravě 

a spojích, P 3713 – Logistika a P 3902 – Inženýrská informatika (včetně všech studijních 

oborů, na které se tyto 3 studijní programy dělí) dobíhá, poslední uchazeči byli přijímáni 

v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019 – 2020 a podrobné informace 

o předmětech těchto 3 studijních programů již nejsou dále zveřejňovány. 

Pro všechny formy studia platí: 

 přihláška ke studiu se podává v květnu (pro přijímací řízení v červnu) a v prosinci 

(pro přijímací řízení v lednu) 

 přijímací řízení se koná dvakrát ročně – v červnu (zahájení studia 01.10.) a v lednu 

(zahájení studia 01.03.) 

 přijímací zkouška probíhá formou písemných testů (matematika a anglický jazyk) 

Zápis do 1., resp. vyššího ročníku probíhá během zápisového týdne v měsíci září (při 

nástupu ke studiu 01.10.) a v měsíci únoru (při nástupu ke studiu 01.03.). 

Prezenční forma studia předpokládá, že absolvent magisterského studijního programu 

se stává opět studentem, dostává měsíčně stipendium, stravenky, má možnost být ubytován 
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na koleji. Může získat slevu na jízdném v MHD a do věku 26 let je rovněž státem zdravotně 

pojištěn. 

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze (viz část 

čtvrtá – Studium v doktorských studijních programech), Řádem doktorského studia na ČVUT 

FD (vnitřním předpisem ČVUT FD) a Směrnicí děkana č. 2/2016 (ze dne 29.06.2016) a řádně 

se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje 

schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Disertační 

práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. 

Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ 

(ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). 

Studijní program P 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor T – Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Doktorský studijní obor „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“ 

odborně vychází z navazujícího magisterského studijního oboru „Logistika a řízení dopravních 

procesů“ a jeho třech pilířů – logistiky, technologie dopravy a teorie dopravy, které dále rozvíjí 

s ohledem na aktuální stav vědeckého poznání. Součástí odborné přípravy studenta pro jeho 

vědecko-výzkumnou práci je osvojení pokročilé matematické statistiky, aplikované teorie 

grafů, operačního výzkumu a modelování pro řešení logistických problémů a prohloubení 

nezbytných znalostí ekonomických aspektů dopravních a telekomunikačních procesů. Kromě 

toho si student volí profilující povinně volitelné předměty zaměřené kromě výše uvedených tří 

pilířů například na management dopravních procesů, teorii rozhodování, dopravní systémy 

nebo projektový management. Značný důraz je kladen na samostatnou vědecko-výzkumnou 

činnost doktoranda pod vedením školitele, doloženou odpovídajícími publikacemi zejména 

v zahraničních časopisech a také na jeho účast na mezinárodních vědeckých konferencích. 

Za tímto účelem student povinně absolvuje jazykovou přípravu z anglického jazyka. V případě 

prezenčního studia se od studenta očekává stáž na některé ze zahraničních partnerských 

univerzit a pedagogická praxe v rámci předmětů vyučovaných ústavem. 

Absolventi mají potřebné znalosti k tomu, aby mohli sledovat a analyzovat aktuální 

dění v oboru logistiky, technologie dopravy a teorie dopravy, provádět v něm samostatný 

výzkum a jeho výsledky následně prezentovat před mezinárodní vědeckou komunitou na 

odborných konferencích či v odborných časopisech. Kromě osvojení základních dovedností 

vědecké práce získají absolventi zkušenosti z výuky odborných předmětů na instituci 

terciárního vzdělávání a během svého studia mají možnost působit i v zahraničním 

akademickém prostředí, upevnit si své jazykové znalosti a vytvořit první mezinárodní 

kontakty. Mohou se uplatnit například jako akademičtí pracovníci na domácích či zahraničních 

univerzitách zaměřených na dopravu, členové mezinárodních výzkumných center nebo jako 

přední analytici a konzultanti v privátní či státní sféře - např. u velkých spedičních 

a logistických společností, organizátorů integrovaných dopravních systémů, dopravních 

podniků, u dopravců jakéhokoli druhu dopravy, v IT společnostech řešících podporu síťových 

odvětví, na Ministerstvu dopravy nebo krajských úřadech, v orgánech Evropské unie, 

v mezinárodních organizacích působících v dopravě (ERA, CER, UIC, ... atd.). 

Studijní program P 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor D – Dopravní systémy a technika 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Základní charakteristikou doktorského studia v oboru Dopravní systémy a technika je 

oborová návaznost s možností dotvářet ve volitelné části studijního bloku oboru užší odborné 

zaměření. Doktorský studijní obor je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí 
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činnost doktorandů, a to zejména v těchto oblastech - inteligentní dopravní systémy, 

bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů, prvky a soustavy vozidel, rozvoj dopravní 

telematiky, dopravní systémy ve městě a v krajině, vlivy na životní prostředí, mobilita člověka 

v extravilánu, projektování dopravní infrastruktury a aplikovaná mechanika a modelování 

v dopravě. Je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit svoje teoretické vědomosti 

pro svoji konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením 

školitele. Studenti jsou připravováni na řešení složitých analytických a rozhodovacích procesů 

v oblasti dopravních systémů a techniky na současné úrovni poznání. 

Absolvent doktorského studijního programu má hluboké teoretické znalosti v dopravě 

a prokazuje porozumění systému vědních disciplín v rámci dopravy a na pomezí jiných oborů. 

Má komplexní a systematickou znalost teorie dopravy, matematiky a matematického 

modelování, statistiky, fyziky a mechaniky, metod operačního výzkumu a informačních 

technologií nezbytné pro řízení a inovaci dopravy. Disponuje hlubokou znalostí realizování 

dopravní infrastruktury a dále procesních informačních systémů v dopravě. Absolvent 

nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky dopravních systémů a techniky na 

vědeckovýzkumných a vývojových pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění 

nalezne i jako špičkový odborník při komplexním řešení dopravních a územně plánovacích 

prací a při organizaci integrovaných dopravních systémů, v projekčních institucích i ve státní 

správě, na vedoucích odborných funkcích pro řešení otázek dopravních systémů a na řídících 

pozicích v průmyslových podnicích. Je schopen rozvíjet základní nebo aplikovaný výzkum na 

fakultách technického směru, ve výzkumných organizacích či ústavech Akademie věd ČR i na 

zahraničních vědecko-výzkumných pracovištích. 

Studijní program P 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor P – Provoz a řízení letecké dopravy 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Doktorský studijní program „Technika a technologie v dopravě a spojích“ v oboru 

„Provoz a řízení letecké dopravy“ navazuje na akreditovaný 2 letý magisterský studijní 

program „N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích“ zejména v oboru „Provoz 

a řízení letecké dopravy“. Základní charakteristikou doktorského studia v oboru „Provoz 

a řízení letecké dopravy“ je oborová návaznost s možností dotvářet ve volitelné části 

studijního bloku oboru užší odborné zaměření. Doktorský studijní obor je zaměřen na 

vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů, zejména v těchto oblastech - 

rozvoj leteckých dopravních systémů na principech trvale udržitelné mobility, evropská 

letecká dopravní politika, rozvoj metod hodnocení užitnosti leteckých dopravních systémů, 

rozvoj moderních logistických systémů, modelování technologických procesů a rozvoj 

systémů komunikace, navigace a sledování. Je orientován tak, aby student měl možnost 

prohloubit svoje teoretické vědomosti pro svoji konkrétní vědeckou práci při řešení 

vědeckovýzkumných úkolů pod vedením školitele. Studenti jsou připravováni na řešení 

složitých analytických a rozhodovacích procesů v oblasti technologie a managementu 

v letecké dopravě a telekomunikacích na současné úrovni poznání. 

Absolvent získává v rámci programu prohloubené vědomosti z aplikované matematiky, 

ekonomiky dopravy, managementu a teorie rozhodování, marketingu a strategického řízení, 

doplněné speciálními znalostmi z teorie dopravy, technologie dopravy a moderních 

logistických systémů. V rámci oboru student dále dotváří užší odborné zaměření studiem 

oborových předmětů jako Air Traffic Management, aerodynamika a mechanika letu, provoz 

a ekonomika letecké dopravy, přístrojové systémy, dopravní cesta v letectví, letecká 

navigace, konstrukce letadel, konstrukce pohonných jednotek, ekologie a životní prostředí 

v letectví, lidský činitel v letectví, moderní systémy CNS (komunikace, navigace, sledování), 

moderní trendy rozvoje letišť, radioelektronika, jakost a kvalita v civilním letectví, evropský 

přístup k údržbě letadel, senzory a sběrnice a systémy řízení letu. absolvent nalezne 
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uplatnění v tvůrčím řešení problematiky technologie a managementu v letecké dopravě, na 

vědeckovýzkumných pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako 

špičkový manažer a ekonom letecké dopravy, v provozních a projekčních organizacích, 

v úřadech státní správy při řešení složitých, komplexních problémů technologie 

a managementu letecké dopravy. 

Studijní program P1041A040003 – D – Dopravní systémy a technika 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Absolvent doktorského studijního programu má hluboké teoretické znalosti 

v infrastrukturální i provozní oblasti dopravních systémů, je schopen samostatné i týmové 

vědecké práce a má zkušenosti s aktivním působením v mezinárodním vědeckém týmu. 

Vzhledem k interdisciplinaritě dopravy prokazuje porozumění na pomezí různých vědních 

oborů. Má komplexní a systematickou znalost teorie dopravy, matematiky a matematického 

modelování, statistiky, fyziky a mechaniky, metod operačního výzkumu a informačních 

technologií nezbytné pro řízení a inovaci dopravy a souvisejících technických řešení. 

Disponuje hlubokou znalostí dopravní infrastruktury, procesních informačních systémů 

v dopravě a dopravní techniky. Je schopen pracovat s rozličnými měřicími zařízeními 

a výpočtovými nástroji, rozumí principu jejich fungování a je schopen navrhovat měřící 

systémy agregující různorodou senzoriku. Naměřené výsledky umí zpracovat, interpretovat, 

zasadit do širšího kontextu a prezentovat odborníkům i širší odbornosti. V průběhu studia 

získal zkušenosti s přípravou grantových projektů a díky aktivní účasti na zahraničních 

vědeckých konferencích je schopen kvalifikovaně zprostředkovávat výsledky své vědecké 

práce širší odborné i laické veřejnosti. 

Absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky dopravních systémů 

a techniky na vědeckovýzkumných a vývojových pracovištích i pracovištích vysokých škol. 

Uplatnění nalezne i jako špičkový odborník při komplexním řešení dopravních a územně 

plánovacích prací a při organizaci integrovaných dopravních systémů, v projekčních 

institucích i ve státní správě, na vedoucích odborných funkcích pro řešení otázek dopravních 

systémů a na řídících pozicích v průmyslových podnicích. Je schopen rozvíjet základní nebo 

aplikovaný výzkum na fakultách technického směru, ve výzkumných organizacích či ústavech 

Akademie věd ČR i na zahraničních vědecko-výzkumných pracovištích. 

Studijní program P 3713 – Logistika 

Obor L – Dopravní logistika 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Základní charakteristikou doktorského studia v oboru "Dopravní logistika" je oborová 

návaznost s možností dotvářet v povinné a volitelné části studijního bloku oboru užší odborné 

zaměření na postavení a funkci dopravy v logistických systémech: řízení a optimalizaci 

pohybů objektů i nákladů mezi uzly v dopravní síti, souvisejících pohybů dopravních 

a přepravních prostředků a činnosti v uzlech přepravní sítě včetně řízení skladového 

hospodářství jak na počátku, na konci a nebo v průběhu přepravy uzlů na dopravní síti, 

kterou provádějí dopravci. Doktorský studijní obor je zaměřen na vědecké bádání 

a samostatnou tvůrčí činnost doktorandů, zejména v těchto oblastech: řízení oběhových 

a přemísťovacích procesů, působení dopravy jako nosného fenoménu intenzifikace hmotných 

i nehmotných toků v logistických řetězcích, významu a organizace informačních toků v řízení 

logistických řetězců, jejich využití pro multikriteriální optimalizaci nákladů a velikosti 

přepravních toků, logistických technologií založených na distribučních procesech 

a optimálních informačních tocích (substituce hmotného toku tokem účelně strukturovaných 

informací), kvality přepravy jako rozhodujícího faktoru nabídky přepravních služeb 

v logistických řetězcích včetně nabídky multimodálních přepravních systémů, prognózy 
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rozvoje logistických systémů ve vývoji tržních vztahů a podmínek implementace logistických 

technologií v tržních podmínkách, tvorbě modelů pro optimální řízení složitých logistických 

řetězců a sítí, návrhu parametrů nejvhodnějších přepravních prostředků a systémů bez 

ohledu na současné možností jejich realizace (vize přepravy v budoucnosti). Doktorský 

studijní obor je orientován tak, aby student měl možnost prohloubit svoje teoretické vědomosti 

pro svoji konkrétní vědeckou práci při řešení vědeckovýzkumných úkolů pod vedením 

školitele. Studenti jsou připravování na řešení složitých analytických, rozhodovacích 

a implementačních procesů v oblasti působení dopravy na logistické systémy jak na 

současné úrovni poznání, tak na výhledy vývoje v blízké i vzdálené budoucnosti. 

Absolvent získává v rámci programu prohloubené vědomosti z aplikované matematiky 

a dopravní logistiky, doplněné speciálními znalostmi z teorie dopravy, technologie dopravy 

a moderních logistických systémů. V rámci oboru student dále dotváří užší odborné zaměření 

studiem oborových předmětů jako např. modelování logistických systémů, kombinovaná 

doprava, kontinuální doprava, letecká doprava v logistice, telematické systémy, informační 

systémy a technologie, dopravní systémy a infrastruktura, dopravní řešení v územním 

plánování, manipulační a skladovací systémy a automatizace dopravních technologií. 

Absolvent oboru je připravován na řešení výzkumně vývojových problémů v oblasti logistiky. 

Absolventi budou svým přístupem iniciátory výzkumných a vývojových projektů pro trvalé 

zlepšování řídících mechanismů v logistice. Bezprostřední vazba logistiky na ekonomiku 

a také životní prostředí připravuje absolventy jako tvůrce a propagátory nových přístupů 

řešení logistiky ve všech oblastech lidské činnosti. Absolvent bude specialista pro výzkum 

a vývoj nových přístupu k modelování logistických problémů v řídící práci firem a podniků, kde 

je jedním z hlavních činností zásobování, doprava a marketing. Studium zahrnuje metody 

simulace bez ohledu na to, jaké jsou dopravní vzdálenosti a to od nejmenších po největší 

a bez ohledu na časy přepravy a opět od nejkratších po dlouhé. Bude připraven na důsledné 

využívání multikriteriálních optimalizačních metod s využíváním metod umělé inteligence 

a jejich výzkum a vývoj bude jednou z významných náplní tohoto studia. Absolvent nalezne 

uplatnění v tvůrčím řešení problematiky postavení a funkcí dopravy v logistických systémech 

na vědeckovýzkumných pracovištích i pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako 

vysoce kvalifikovaný konzultant při projektování a implementaci dopravních, přepravních 

a logistických systémů pro poradenské a projekční firmy. 

Studijní program P1041A040008 – L – Logistika a řízení dopravních procesů 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Absolvent oboru je připravován na řešení výzkumně vývojových problémů v oblasti 

logistiky. Absolventi budou svým přístupem iniciátory výzkumných a vývojových projektů pro 

trvalé zlepšování řídících mechanismů v logistice. Bezprostřední vazba logistiky na 

ekonomiku a také životní prostředí připravuje absolventy jako tvůrce a propagátory nových 

přístupů řešení logistiky ve všech oblastech lidské činnosti. Absolvent bude specialista pro 

výzkum a vývoj nových přístupu k modelování logistických problémů v řídící práci firem 

a podniků, kde je jedním z hlavních činností zásobování, doprava a marketing. Studium 

zahrnuje metody simulace bez ohledu na to, jaké jsou dopravní vzdálenosti a to od 

nejmenších po největší a bez ohledu na časy přepravy a opět od nejkratších po dlouhé. Bude 

připraven na důsledné využívání multikriteriálních optimalizačních metod s využíváním metod 

umělé inteligence a jejich výzkum a vývoj bude jednou z významných náplní tohoto studia.  

Absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky postavení a funkcí dopravy 

v logistických systémech na vědeckovýzkumných pracovištích i pracovištích vysokých škol. 

Uplatnění nalezne i jako vysoce kvalifikovaný konzultant při projektování a implementaci 

dopravních, přepravních a logistických systémů pro poradenské a projekční firmy. 
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Studijní program P 3902 – Inženýrská informatika 

Obor I – Inženýrská informatika v dopravě a spojích 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Doktorský studijní program „Inženýrská informatika“ obsahuje disciplíny, jako je 

informatika a telekomunikační technologie (ICT) aplikované v dopravě a logistice. Program 

zahrnuje využití inovací v mikroelektronice, počítačové technice (hardware i software), 

v telekomunikacích a opto-elektronice, v mikroprocesorech a využití v silniční i železniční 

dopravě, jakož i v dopravě letecké i vodní. Tyto inovace umožňuje zpracování a skladování 

velkého množství dopravních dat a informací. Významnou roli hraje distribuce dopravních 

informací po telekomunikačních sítí určených pro řídící technologie v dopravě, což má velký 

význam pro bezpečnost dopravy ve všech jejich modalitách. Informační a telekomunikační 

technologie jsou studovány jako podpora komplexních systémů pro přenos a zpracování 

informací a příkazů v síti propojující mnoho logistických uzlů a dopravních subsystémů. To 

může být základem pro inteligentní dopravní systémy. 

Absolvent studijního programu bude schopen řešit vědecké problémy a úkoly 

v inovačních procesech v oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS), spolupracovat ve 

výzkumné činnosti. Uplatní při tom hluboké znalosti teoretických nástrojů z oblasti informatiky, 

telekomunikací, systémové logistiky a řízení dopravních procesů. 

Studijní program P1041A040010 – P – Provoz a řízení letecké dopravy 

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa: 

Profil absolventa studijního programu vychází z dosavadních zkušeností s výukou 

v oboru, reaguje na poslední trendy rozvoje poznání v oboru a současně reflektuje změny ve 

struktuře studijních programů fakulty a strategii fakulty pro následující období. Odborné 

znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolventi osvojují, jsou 

v souladu s daným typem a profilem studijního programu. Absolvent získává v rámci 

programu prohloubené vědomosti z aplikované matematiky, uspořádání letového provozu, 

bezpečnosti letecké dopravy a dalších oblastí z letecké dopravy i dopravy obecně jako je 

ekonomiky dopravy, provozní optimalizace, krizový management, lidský činitel v letectví 

anebo přehledové a navigační systémy v letectví. 

Absolvent nalezne uplatnění v tvůrčím řešení problematiky provozu a řízení letecké 

dopravy, na vědeckovýzkumných pracovištích v komerčních subjektech působících v letectví, 

ve státní správě i na pracovištích vysokých škol. Uplatnění nalezne i jako špičkový manažer 

letecké dopravy v provozních organizacích, či v úřadech státní správy při řešení složitých, 

komplexních problémů týkajících se provozu a řízení letecké dopravy. 
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ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2020 - 2021 

PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH 

MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

NA ČVUT V PRAZE FAKULTĚ DOPRAVNÍ 

Zimní semestr 

 do 06.09.2020 zápis studentů v systému KOS včetně povinně 

volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního 

semestru akademického roku 2020 – 2021 

 

 do 13.09.2020 zakončení všech předmětů zimního semestru 

akademického roku 2019 – 2020 

 

 do 16.09.2020 zveřejnění rozvrhu výuky na zimní semestr  

  21.09.2020 začátek akademického roku 2020 – 2021  

21.09.2020 - 20.12.2020 výuka zimního semestru podle rozvrhu ....................................................................  13 týdnů 

  24.09.2020 imatrikulační slib studentů 1. ročníku bakalářského 

a navazujícího magisterského studia a promoce 

absolventů navazujícího magisterského studia 

(s termínem státních závěrečných zkoušek 

v červnu 2020) 

 

  10.11.2020 promoce absolventů bakalářského studia 

(s termínem státních závěrečných zkoušek 

v červnu a září 2020) 

 

  16.11.2020 děkanský den  

24.11.2020 - 08.12.2020 výběrové řízení do projektů bakalářského studia  

 do 01.12.2020 odevzdání bakalářských a diplomových prací 

v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně 

všech příloh do systému KOS 

 

07.12.2020 - 05.02.2021 zápis studentů v systému KOS do letního 

semestru včetně povinně volitelných předmětů 

typu B 

 

 do 15.12.2020 odevzdání bakalářských a diplomových prací 

v tištěné formě na příslušných ústavech dle 

aktuálních pravidel průběhu SZZ 

 

 do 15.12.2020 kontrola výsledků bakalářského a navazujícího 

magisterského studia na studijním oddělení 

a elektronická přihláška ke státní závěrečné 

zkoušce v systému KOS 

 

21.12.2020 - 03.01.2021 zimní prázdniny  

04.01.2021 - 10.01.2021 výuka zimního semestru podle rozvrhu ....................................................................  1 týden 

 do 08.01.2021 volba povinně volitelných předmětů typu B 

studenty v systému KOS pro zápis do letního 

semestru (rozhodné datum pro otevření povinně 

volitelných předmětů typu B v letním semestru) 
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Zimní semestr (pokračování) 

11.01.2021 - 14.02.2021 zkouškové období ....................................................................................................  5 týdnů 

13.01.2021 - 22.01.2021 státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského 

a navazujícího magisterského studia 

 

08.02.2021 - 12.02.2021 možnost bezplatné změny zápisu studentů do 

letního semestru na studijním oddělení 

(pouze v úředních hodinách) 

 

 do 10.02.2021 zveřejnění rozvrhu výuky na letní semestr  

 do 14.02.2021 zakončení všech předmětů letního semestru 

akademického roku 2019 – 2020 

 

Letní semestr 

15.02.2021 - 23.05.2021 výuka letního semestru podle rozvrhu ......................................................................  14 týdnů 

  09.03.2021 promoce absolventů bakalářského a navazujícího 

magisterského studia (s termínem státních 

závěrečných zkoušek v lednu 2021) 

 

 do 31.03.2021 podání přihlášek k přijímacímu řízení pro 

akademický rok 2021 – 2022 

 

  14.04.2021 kariérní den  

  30.04.2021 děkanský den  

  12.05.2021 rektorský den  

 do 17.05.2021 odevzdání diplomových prací v elektronické 

podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do 

systému KOS 

 

17.05.2021 - 20.06.2021 výuka předmětu 22AMMD v prostorách 

ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích ................................................................  

 

5 týdnů 

18.05.2021 - 22.06.2021 výběrové řízení do projektů navazujícího 

magisterského studia 

 

24.05.2021 - 27.06.2021 zkouškové období ....................................................................................................  5 týdnů 

 do 31.05.2021 odevzdání diplomových prací v tištěné formě na 

příslušných ústavech dle aktuálních pravidel 

průběhu SZZ 

 

01.06.2021 - 25.06.2021 přijímací zkoušky pro akademický rok 2021 – 2022  

01.06.2021 - 03.09.2021 zápis studentů v systému KOS včetně povinně 

volitelných předmětů typu B 

do vyšších ročníků zimního semestru 

akademického roku 2021 – 2022 

 

 do 03.06.2021 odevzdání bakalářských prací v elektronické 

podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do 

systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním 

semestru akademického roku 2021 – 2022 

studovat na zahraniční vysoké škole 

(se zahájením výuky dříve než 20.09.2021) 
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Letní semestr (pokračování) 

 do 03.06.2021 kontrola výsledků navazujícího magisterského 

studia na studijním oddělení a elektronická 

přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému 

KOS 

 

 do 14.06.2021 odevzdání bakalářských prací v tištěné formě na 

příslušných ústavech dle aktuálních pravidel 

průběhu SZZ pro studenty, kteří budou v zimním 

semestru akademického roku 2021 – 2022 

studovat na zahraniční vysoké škole 

(se zahájením výuky dříve než 20.09.2021) 

 

14.06.2021 - 25.06.2021 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího 

magisterského studia 

 

 do 17.06.2021 kontrola výsledků bakalářského studia na 

studijním oddělení a elektronická přihláška ke 

státní závěrečné zkoušce v systému KOS 

pro studenty, kteří budou v zimním semestru 

akademického roku 2021 – 2022 studovat na 

zahraniční vysoké škole 

(se zahájením výuky dříve než 20.09.2021) 

 

24.06.2021 - 25.06.2021 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty 

bakalářského studia , kteří budou v zimním 

semestru akademického roku 2021 – 2022 

studovat na zahraniční vysoké škole 

(se zahájením výuky dříve než 20.09.2021) 

 

  červen 2021 termín zadání diplomových prací 

(min. 10 měsíců před termínem odevzdání práce) 

 

28.06.2021 - 29.08.2021 letní prázdniny  

 do 09.08.2021 odevzdání bakalářských prací v elektronické 

podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do 

systému KOS 

 

 do 20.08.2021 volba povinně volitelných předmětů typu B 

studenty v systému KOS pro zápis do zimního 

semestru (rozhodné datum pro otevření povinně 

volitelných předmětů typu B v zimním semestru) 

 

23.08.2021 - 26.08.2021 kontrola výsledků bakalářského studia na 

studijním oddělení a elektronická přihláška ke 

státní závěrečné zkoušce v systému KOS 

 

27.08.2021 - 12.09.2021 výuka předmětu 22AMMD v prostorách 

ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích ................................................................  

 

2 týdny 

 do 30.08.2021 odevzdání bakalářských prací v tištěné formě na 

příslušných ústavech dle aktuálních pravidel 

průběhu SZZ 
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Letní semestr (pokračování) 

06.09.2021 - 10.09.2021 možnost bezplatné změny zápisu studentů do 

vyšších ročníků zimního semestru akademického 

roku 2021 – 2022 na studijním oddělení 

(pouze v úředních hodinách) 

 

06.09.2021 - 15.09.2021 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty 

bakalářského studia 

 

 do 10.09.2021 zakončení všech předmětů zimního semestru 

akademického roku 2020 – 2021 

 

  září 2021 termín zadání bakalářských prací 

(min. 10 měsíců před termínem odevzdání práce) 

 

  19.09.2021 konec akademického roku 2020 – 2021  

Časový plán akademického roku 2020 – 2021 pro studium v bakalářských 

a navazujících magisterských studijních programech na ČVUT v Praze Fakultě dopravní je 

vyhlášen v souladu s čl. 2 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze 

s účinností ode dne 17.04.2020. 

Vyhlášeno v Praze dne 16.04.2020. 

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

v. r. 

děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní 

Za správnost zodpovídá: 

Ing. Martin Langr, Ph.D. 

proděkan pro pedagogickou činnost 
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STUDIJNÍ PLÁNY 

BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

(PREZENČNÍ FORMA STUDIA) 

DOPORUČENÉ ČASOVÉ PLÁNY STUDIA STUDIJNÍHO PROGRAMU 
B 3710 / B1041A040001 – TECHNIKA A TECHNOLOGIE 

V DOPRAVĚ A SPOJÍCH 

DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA 
SPOLEČNÉ ČÁSTI STUDIJNÍHO PROGRAMU 

1. semestr – společná část studijního programu 

(platí do akademického roku 2026 – 2027 pro nově přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Calculus 1 11CAL1 2 + 4 7 z, zk Navrátil 

Lineární algebra 11LA 2 + 1 3 z, zk Bečvářová 

Základy dopravního inženýrství 12ZYDI 1 + 1 2 z, zk Kočárková 

Materiály 18MTY 2 + 1 3 z, zk Valach 

Geometrie 11GIE 2 + 2 3 kz Voráčová 

Algoritmizace a datové struktury 14ASD 0 + 2 3 kz (Fábera) 

Konstruování s podporou počítačů 14KSP 0 + 2 2 kz (Schmidt) 

Technická dokumentace 18TED 1 + 1 2 kz Řezníčková 

Dopravní psychologie 15DPLG 2 + 0 2 z (Štikarová) 

Úvod do dopravních prostředků 16UDOP 2 + 0 2 z Bouchner 

Tělesná výchova 1 TV-1 0 + 1 1 z (Kubátová) 

Počet hodin týdně  29    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  7    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Seminář z technické dokumentace 18STD 0 + 2  z (Řezníčková) 

Zimní výcvikový kurz TVKZV 0 + 4  z (Neuman) 
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2. semestr – společná část studijního programu 

(platí do akademického roku 2026 – 2027 pro nově přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Calculus 2 11CAL2 2 + 3 5 z, zk Navrátil 

Statistika 11STAT 2 + 2 4 z, zk Nagy 

Železniční tratě a stanice 12ZTS 2 + 2 4 z, zk Týfa 

Statika 18SAT 2 + 2 4 z, zk Kytýř 

Systémová analýza 20SYSA 2 + 2 5 z, zk Bělinová 

Programování 14PRG 0 + 2 2 kz (Kaliková) 

Technologie dopravy a logistika 17TEDL 2 + 1 3 kz Janoš 

Základy letecké dopravy 21ZALD 0 + 2 2 kz (Hospodka) 

Tělesná výchova 2 TV-2 0 + 1 1 z (Kubátová) 

Počet hodin týdně  29    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Středoškolská fyzika 11SSF 0 + 2  z (Malá) 

Digitální podpora projektování 

železničních tratí 

14DZT 0 + 2  z (Brumovský) 

Seminář ze statiky 18SS 0 + 2  z (Vyčichl) 

Seminář z letecké dopravy 21SLD 0 + 2  z (Plos) 

Letní výcvikový kurz TVKLV 0 + 4  z (Neuman) 
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3. semestr – společná část studijního programu 

(platí do akademického roku 2027 – 2028 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Fyzika 11FYZ 2 + 2 5 z, zk Vítů 

Modely dopravy a dopravní excesy 12MDE 2 + 1 3 z, zk Kocourek 

Teorie grafů a její aplikace v dopravě 17TGA 2 + 2 4 z, zk Mocková 

Pružnost a pevnost 18PZP 2 + 1 3 z, zk Jiroušek 

Úvod do inteligentních dopravních 

systémů 

20UITS 3 + 2 7 z, zk Hrubeš 

Projektování pozemních komunikací 12PPOK 1 + 2 3 kz Čarský 

Databázové systémy 14DATS 1 + 1 2 kz Kaliková 

Cizí jazyk – angličtina 1 15JZ1A 0 + 4 3 z (Vojanová) 

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Seminární cvičení z fyziky 11SCFZ 0 + 2  z (Malá) 

Digitální podpora projektování 

pozemních komunikací 

14DPK 0 + 2  z (Schmidt) 

Seminář z pružnosti a pevnosti 18SPP 0 + 2  z (Vyčichl) 
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DOPORUČENÉ ČASOVÉ PLÁNY STUDIA OBORŮ A SPECIALIZACÍ 

OBOR DOS – DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA 

4. semestr – obor DOS (platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2023 – 2024 pro poslední přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Modelování systémů a procesů 11MSP 2 + 2 4 z, zk Kovář 

Elektromagnetismus a optika 

nebo 

Dopravní průzkumy a simulace 

11EMOP 

nebo 

12DOPS 

2 + 2 4 z, zk Malá 

nebo 

Kumpošt 

Silnice, dálnice a křižovatky 12SDK 2 + 2 4 z, zk Čarský 

Kinematika a dynamika 18KAD 2 + 1 4 z, zk Hračov 

Měření a zpracování dat v silniční 

dopravě 

nebo 

Teorie konstrukcí 

11MDS 

 

nebo 

18TK 

2 + 0 2 kz Přibyl 

 

nebo 

Jíra 

Počítačová podpora dopravního 

projektování 

nebo 

Pokročilé materiály 

14PPD 

 

nebo 

18POM 

0 + 2 2 kz Schmidt 

 

nebo 

Valach 

Dopravní prostředky 16DPY 2 + 2 5 kz Mík 

Cizí jazyk – angličtina 2 15JZ2A 0 + 4 3 z, zk Vojanová 

Projekt 1 **X31 0 + 1 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Seminární cvičení z elektromagnetismu 

a optiky 

11SEMO 0 + 2  z Malá 

Seminář z kinematiky a dynamiky 18SKAD 0 + 2  z Fíla 
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5. semestr – obor DOS (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Městská kolejová doprava 12MKOD 2 + 1 5 z, zk Trešl 

Železniční provoz 12ZELP 2 + 2 4 z, zk Jacura 

Dynamika jízdy vozidla 16DYJ 2 + 1 3 z, zk Mík 

Prevence silničních nehod 22PRES 2 + 1 4 kz Šachl 

Úvod do analýzy silničních nehod 22UAN 1 + 2 2 kz Šachl 

Aplikovaná ekologie 

nebo 

Veřejná doprava v sídlech a regionech 

12APE 

nebo 

12VERD 

2 + 0 3 z Neubergová 

nebo 

Pušman 

Cizí jazyk – francouzština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 3* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 3* 

15JZ3F 

nebo 

15JZ3I 

nebo 

15JZ3N 

nebo 

15JZ3R 

nebo 

15JZ3S 

0 + 4 3 z Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Rezlerová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 1** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 2** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 2 **X32 0 + 2 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  3    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  6    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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6. semestr – obor DOS (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Organizace a řízení městské hromadné 

dopravy 

nebo 

Dynamika konstrukcí a soustav 

12OMHD 

 

nebo 

18DKS 

2 + 2 4 z, zk Jareš 

 

nebo 

Jiroušek 

Provoz a projektování místních 

komunikací 

12PPMK 2 + 2 4 z, zk Kocourek 

Pasivní bezpečnost vozidel 

nebo 

Správa a financování dopravy 

16PAV 

nebo 

17SFID 

2 + 1 4 z, zk Mík 

nebo 

Mertlová 

Geografie dopravních systémů 17GEDS 2 + 0 2 kz Marada 

Měřící metody a technika v dopravě 22MEMT 2 + 2 4 kz Schmidt 

Základy architektonického plánování 

nebo 

Numerické metody mechaniky 

12ZAR 

nebo 

18NMM 

2 + 0 3 z Hájek 

nebo 

Jiroušek 

Cizí jazyk – francouzština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 4* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 4* 

15JZ4F 

nebo 

15JZ4I 

nebo 

15JZ4N 

nebo 

15JZ4R 

nebo 

15JZ4S 

0 + 4 3 z, zk Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Rezlerová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 3** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 4** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 3 **X33 0 + 1 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  6    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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OBOR LOG – LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

4. semestr – obor LOG 

(platí do akademického roku 2020 – 2021 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Modelování systémů a procesů 11MSP 2 + 2 4 z, zk Kovář 

Logistika 17LGT 3 + 2 6 z, zk Horák 

Správa a financování dopravy 17SFID 2 + 1 4 z, zk Mertlová 

Lineární programování 11LP 2 + 1 3 kz Nagy 

Dopravní prostředky 16DPO 2 + 0 2 kz Mík 

Ekonomicko matematické modely 17EMY 2 + 0 2 z Pastor 

Přeprava a zasilatelství 17PAZ 2 + 0 2 z Dvořáčková 

Cizí jazyk – angličtina 2 15JZ2A 0 + 4 3 z, zk Vojanová 

Povinně volitelný předmět typu B 1* **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 1 **X31 0 + 1 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  7    

* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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5. semestr – obor LOG 

(platí do akademického roku 2021 – 2022 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Ekonomika dopravního podniku 17EDPO 2 + 2 5 z, zk Faifrová 

Financování ze zdrojů EU v dopravě 17FEU 2 + 1 4 z, zk Mertlová 

Malý a střední podnik 17MAS 2 + 1 3 z, zk Baroch 

Technologie veřejné dopravy 17TVD 2 + 2 5 z, zk Janoš 

Datamining 14DMG 0 + 2 2 kz Holý 

Metody ekonomických analýz 17MEKA 2 + 0 2 kz Pastor 

Základy práva 23ZAP 2 + 0 2 z Macková 

Cizí jazyk – francouzština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 3* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 3* 

15JZ3F 

nebo 

15JZ3I 

nebo 

15JZ3N 

nebo 

15JZ3R 

nebo 

15JZ3S 

0 + 4 3 z Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Rezlerová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 2** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 2 **X32 0 + 2 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  7    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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6. semestr – obor LOG 

(platí do akademického roku 2021 – 2022 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Integrace veřejné dopravy 17IVD 3 + 0 4 zk Štěrba 

Racionalizace a kvalita dopravy 17RAC 4 + 2 7 z, zk Vančura 

Řízení projektu 17RPT 2 + 2 5 z, zk Skolilová 

Moderní programovací postupy 14MPG 0 + 2 2 kz Fábera 

Geografie dopravních systémů 17GEDS 2 + 0 2 kz Marada 

Manažerské rozhodování 17MRZ 2 + 0 2 z Skolilová 

Dopravní právo a související předpisy 23DPSP 2 + 0 1 z Macková 

Cizí jazyk – francouzština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 4* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 4* 

15JZ4F 

nebo 

15JZ4I 

nebo 

15JZ4N 

nebo 

15JZ4R 

nebo 

15JZ4S 

0 + 4 3 z, zk Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Rezlerová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 3** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 3 **X33 0 + 1 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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SPECIALIZACE LOG – LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

4. semestr – specializace LOG (zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2027 – 2028 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: 

Garant specializace: 

Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Modelování systémů a procesů 11MSP 2 + 2 4 z, zk Přikryl 

Ekonomika dopravního systému 17ESYS 3 + 2 6 z, zk Faifrová 

Logistika 17LGT 3 + 2 6 z, zk Horák 

Metody dopravního prognózování 17MDP 2 + 0 2 kz Dorda 

Lineární programování 11LP 2 + 1 3 kz Nagy 

Dopravní prostředky 16DPO 2 + 0 2 kz Mík 

Cizí jazyk – angličtina 2 15JZ2A 0 + 4 3 z, zk (Vojanová) 

Povinně volitelný předmět typu B 1 **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 1 **X31 0 + 1 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  5    
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5. semestr – specializace LOG (zahájení výuky od akademického roku 2022 – 2023, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: 

Garant specializace: 

Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Železniční provoz 12ZPV 2 + 1 4 z, zk Jacura 

Ekonomika dopravního podniku 17EPOD 4 + 2 6 z, zk Faifrová 

Financování a investování v dopravě 17FID 2 + 1 4 z, zk Mertlová 

Technologie veřejné dopravy 17TVD 2 + 2 5 z, zk Janoš 

Datamining 14DMG 0 + 2 2 kz (Holý) 

Základy práva 23ZAP 2 + 0 2 z (Macková) 

Cizí jazyk – francouzština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 3* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 3* 

15JZ3F 

nebo 

15JZ3I 

nebo 

15JZ3N 

nebo 

15JZ3R 

nebo 

15JZ3S 

0 + 4 3 z (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Rezlerová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Povinně volitelný předmět typu B 2 **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 2 **X32 0 + 2 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  7    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 
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6. semestr – specializace LOG (zahájení výuky od akademického roku 2022 – 2023, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: 

Garant specializace: 

Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Integrace veřejné dopravy 17IVED 2 + 1 4 z, zk Štěrba 

Kvalita v dopravě 17KLID 2 + 1 3 z, zk Vančura 

Manažerské rozhodování a řízení 17MRR 2 + 2 4 z, zk Horák 

Marketing v dopravě 17MAGD 2 + 1 3 kz Skolilová 

Moderní programovací postupy 14MPG 0 + 2 2 kz (Fábera) 

Geografie dopravních systémů 17GEDS 2 + 0 2 kz (Marada) 

Základy architektonického plánování 12ZAR 2 + 0 3 z (Hájek) 

Nákladní přeprava 17NAPR 2 + 0 2 z Štěrba 

Cizí jazyk – francouzština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 4* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 4* 

15JZ4F 

nebo 

15JZ4I 

nebo 

15JZ4N 

nebo 

15JZ4R 

nebo 

15JZ4S 

0 + 4 3 z, zk (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Rezlerová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Povinně volitelný předmět typu B 3 **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 3 **X33 0 + 1 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  7    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 
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OBOR ITS – INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 

4. semestr – obor ITS (platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2023 – 2024 pro poslední přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Matematické metody 11MAMY 3 + 3 7 z, zk Přikryl 

Automatizace a měření 14AM 3 + 3 6 z, zk Brandejský 

Dopravní technika 16DOTE 3 + 3 6 z, zk Mík 

Elektromagnetismus a optika 

nebo 

Základy elektrotechniky 

11EMO 

nebo 

20ZEKT 

2 + 1 4 z, zk Vítů 

nebo 

Sadil 

Cizí jazyk – angličtina 2 15JZ2A 0 + 4 3 z, zk Vojanová 

Povinně volitelný předmět typu B 1* **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 1 **X31 0 + 1 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Seminární cvičení z elektromagnetismu 

a optiky 

11SEMO 0 + 2  z Malá 

* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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5. semestr – obor ITS (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Informační systémy v dopravě 14ISYD 2 + 4 7 z, zk Kalika 

Telekomunikace a místní sítě 14TAMS 3 + 3 7 z, zk Zelinka 

Řízení železniční dopravy 20RIZE 3 + 3 7 z, zk Leso 

Cizí jazyk – francouzština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 3* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 3* 

15JZ3F 

nebo 

15JZ3I 

nebo 

15JZ3N 

nebo 

15JZ3R 

nebo 

15JZ3S 

0 + 4 3 z Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Rezlerová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 2** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 3** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 2 **X32 0 + 2 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  3    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  5    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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6. semestr – obor ITS (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Systémy vozidel a interakce s řidičem 16SVIR 3 + 3 7 z, zk Bouchner 

Aplikovaná telematika 20APLT 4 + 3 7 z, zk Hrubeš 

Řízení silniční dopravy 20RISI 3 + 3 7 z, zk Tichý 

Cizí jazyk – francouzština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 4* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 4* 

15JZ4F 

nebo 

15JZ4I 

nebo 

15JZ4N 

nebo 

15JZ4R 

nebo 

15JZ4S 

0 + 4 3 z, zk Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Rezlerová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 4** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 5** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 3 **X33 0 + 1 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  5    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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OBOR LED – LETECKÁ DOPRAVA 

4. semestr – obor LED (platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2023 – 2024 pro poslední přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Modelování systémů a procesů 11MSP 2 + 2 4 z, zk Kovář 

Letecká navigace 21LTN 2 + 1 2 z, zk Keller 

Letiště 21LTTE 2 + 1 4 z, zk Capoušek 

Základy letu 1 21ZYL1 2 + 2 5 z, zk Brož, Vávra 

Letadla 1 21LL1 2 + 1 3 kz Keller 

Meteorologie 21MRG 1 + 1 3 kz Kameníková 

Údržba letecké techniky 21ULCT 2 + 0 2 z Kunčíková 

Cizí jazyk – angličtina 2 15JZ2A 0 + 4 3 z, zk Vojanová 

Povinně volitelný předmět typu B 1* **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 1 **X31 0 + 1 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  7    

* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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5. semestr – obor LED (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Letecké motory 21LCM 2 + 1 3 z, zk Hanus 

Legislativa a provozní předpisy 21LGP 2 + 2 5 z, zk Zmeškalová 

Letadla 2 21LTA2 2 + 1 2 z, zk Keller 

Zabezpečovací letecká technika 21ZT 2 + 0 2 zk Pleninger 

Základy letu 2 21ZYL2 2 + 2 5 z, zk Brož, Vávra 

Letecká angličtina 1 21LAG1 0 + 2 3 kz Pilmannová 

Provoz a design letišť 21PDLE 1 + 1 3 kz Líkař 

Cizí jazyk – francouzština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 3* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 3* 

15JZ3F 

nebo 

15JZ3I 

nebo 

15JZ3N 

nebo 

15JZ3R 

nebo 

15JZ3S 

0 + 4 3 z Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Rezlerová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 2** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 2 **X32 0 + 2 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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6. semestr – obor LED (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Ekonomika letecké dopravy 21ELED 2 + 2 4 z, zk Vittek, 

Zozuľák 

Lidská výkonnost a omezení 21LIVO 2 + 2 5 z, zk Háčik, 

Socha 

Obchodně přepravní činnost 21OBP 2 + 1 3 z, zk Capoušek 

Plánování a provádění letu 21PAP 2 + 2 4 z, zk Hajzler 

Letecká angličtina 2 21LAG2 0 + 2 3 kz Pilmannová 

Palubní přístroje 21PJE 2 + 0 2 kz Hovorka 

Řízení letového provozu 21RILP 0 + 2 2 z Strouhal 

Cizí jazyk – francouzština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 4* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 4* 

15JZ4F 

nebo 

15JZ4I 

nebo 

15JZ4N 

nebo 

15JZ4R 

nebo 

15JZ4S 

0 + 4 3 z, zk Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Rezlerová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 3** **Y1** 2 + 0 2 kz  

Projekt 3 **X33 0 + 1 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  7    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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DOPORUČENÉ ČASOVÉ PLÁNY STUDIA OBORŮ PIL A TUL 

OBOR PIL – PROFESIONÁLNÍ PILOT 

Ve studijním oboru Profesionální pilot musí posluchač splnit všechny povinnosti dle 

zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách a vnitřních předpisů a směrnic Českého vysokého 

učení technického v Praze a Fakulty dopravní a dále prokázat své znalosti a dovednosti 

v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1178/2011. Pro studenty tohoto oboru jsou závazné 

příručky organizace, zejména Příručka pro výcvik, která v souladu se schválením Fakulty 

dopravní Úřadem pro civilní letectví jako organizace pro výcvik pilotů CZ/ATO-010 stanovuje 

veškeré požadavky pro teoretickou výuku v rámci oboru dle aktuálně platné evropské 

legislativy. 

1. semestr – obor PIL (platí do akademického roku 2021 – 2022 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2022 – 2023 pro nově přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Calculus 1 11CAL1 2 + 4 7 z, zk Navrátil 

Lineární algebra 11LA 2 + 1 3 z, zk Bečvářová 

Základy dopravního inženýrství 12ZYDI 1 + 1 2 z, zk Kočárková 

Teorie pilotního výcviku 21TPLV 4 + 4 8 z, zk Matyáš 

Úvod do výcviku leteckého personálu 21UDVY 2 + 2 4 z, zk Hospodka 

Geometrie 11GIE 2 + 2 3 kz Voráčová 

Letová praxe 1 21LPX1 0 + 1 2 kz Matyáš 

Tělesná výchova 1 TV-1 0 + 1 1 z Kubátová 

Počet hodin týdně  29    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Zimní výcvikový kurz TVKZV 0 + 4  z Neuman 
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2. semestr – obor PIL (platí do akademického roku 2021 – 2022 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2022 – 2023 pro nově přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Calculus 2 11CAL2 2 + 3 5 z, zk Navrátil 

Statistika 11STAT 2 + 2 4 z, zk Nagy 

Lidská výkonnost a omezení 21LIVO 2 + 2 5 z, zk Háčik, 

Socha 

Navigace 21N 4 + 0 4 zk Keller 

Palubní přístroje 21PUPE 4 + 0 4 zk Vecko 

Základy letu 1 21ZYL1 2 + 2 5 z, zk Brož, Vávra 

Radiotelefonie a spojení 21RTFS 1 + 1 2 kz Kameník 

Tělesná výchova 2 TV-2 0 + 1 1 z Kubátová 

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  6    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  5    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Středoškolská fyzika 11SSF 0 + 2  z Malá 

Letní výcvikový kurz TVKLV 0 + 4  z Neuman 
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3. semestr – obor PIL (platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2023 – 2024 pro poslední přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Fyzika 11FYZ 2 + 2 5 z, zk Malá 

Lidský činitel v letectví 21LCVL 2 + 0 2 zk Háčik, 

Socha 

Základy elektrotechniky 1 21ZEL1 3 + 2 5 z, zk Fábera 

Základy letu 2 21ZYL2 2 + 2 5 z, zk Brož, Vávra 

Meteorologie 1 21MEO1 2 + 2 4 kz Kameníková 

Základy leteckých konstrukcí a systémů 21ZLKS 2 + 2 4 kz Capoušek 

Laboratoře z radiotelefonie 21LRF 0 + 2 2 z Kameník 

Cizí jazyk – angličtina 1 15JZ1A 0 + 4 3 z Vojanová 

Počet hodin týdně  29    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  5    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Seminární cvičení z fyziky 11SCFZ 0 + 2  z Malá 
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4. semestr – obor PIL (platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2023 – 2024 pro poslední přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Modelování systémů a procesů 11MSP 2 + 2 4 z, zk Kovář 

Hmotnost a vyvážení letadel 21HVL 2 + 1 4 z, zk Polánecká 

Meteorologie 2 21MET2 2 + 2 5 z, zk Kameníková 

Radionavigace 21RNG 3 + 4 7 z, zk Keller 

Letadla 1 21LL1 2 + 1 3 kz Keller 

Letová praxe 2 21LPX2 0 + 1 2 kz Matyáš 

Údržba letecké techniky 21ULCT 2 + 0 2 z Kunčíková 

Cizí jazyk – angličtina 2 15JZ2A 0 + 4 3 z, zk Vojanová 

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  6    
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5. semestr – obor PIL (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Letecké motory 21LCM 2 + 1 3 z, zk Hanus 

Legislativa a provozní předpisy 21LGPS 4 + 2 8 z, zk Zozuľák 

Letadla 2 21LTA2 2 + 1 2 z, zk Keller 

Výkonnost letadel 21VL 2 + 2 4 z, zk Polánecká 

Zabezpečovací letecké systémy 21ZLS 2 + 2 5 z, zk Pleninger 

Provoz a design letišť 21PDLT 2 + 2 5 kz Capoušek 

Letecká angličtina 1 pro obor 

Profesionální pilot 

21APL1 0 + 4 3 z Van den 

Bergh 

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Matlab pro řešení projektů 21MRP 0 + 2  z Hanáková, 

Socha 
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6. semestr – obor PIL (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Letecká angličtina 2 pro obor 

Profesionální pilot 

21APL2 0 + 4 3 z, zk Kuba 

Evropský přístup k bezpečnosti 

leteckého provozu 

21EBLP 2 + 2 4 z, zk Vittek 

Plánování a provádění letu 21PAP 2 + 2 4 z, zk Hajzler 

Provozní postupy a lety podle přístrojů 21PPLP 4 + 2 7 z, zk Matyáš 

Znalosti a dovednosti pilotů 21ZDP 2 + 2 5 z, zk Vittek 

Datová komunikace v letectví 21DKL 2 + 1 3 kz Pleninger 

Letová praxe 3 21LPX3 0 + 1 2 kz Matyáš 

Létání vícečlenných posádek 21LVP 2 + 0 2 z Pružina 

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  6    
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OBOR TUL – TECHNOLOGIE ÚDRŽBY LETADEL 

Cílem bakalářského studijního oboru „Technologie údržby letadel“ je poskytnout 

odpovídající vysokoškolské vzdělání, které bude současně odpovídat evropským 

požadavkům na osvědčující personál údržby letadel v souladu s Nařízením komise (EU) číslo 

1321/2014 Část 66 a 147. 

Studenti tohoto oboru si mohou sami zvolit, zda nad rámec schváleného studia 

absolvují základní výcvik dle Části 147 a / nebo zkoušku základních teoretických znalostí pro 

získání AML Část 66. 

Vybrat si mohou z následujících možností: 

a) klasické studium dle akreditace; absolvent získá bakalářské vysokoškolské vzdělání 

(titul Bc.) 

b) viz část a) plus bezplatné teoretické zkoušky technika údržby letedel dle požadavků Úřadu 

pro civilní letectví ČR a nařízení 1321/2014; absolvent získá bakalářské vysokoškolské 

vzdělání (titul Bc.) plus certifikát o základních teoretických zkouškách s platností 10 let od 

první zkoušky. 

c) viz část b) plus zahájení základního výcviku technika údržby letadel dle Části 147 (zkoušky 

a odborná praxe techniků údržby letadel); absolvent získá bakalářské vysokoškolské 

vzdělání (titul Bc.), certifikát o základních teoretických zkouškách a certifikát o absolvování 

základního výcviku technika údržby letadel (umožňuje snížení požadavků na praxi pro 

vydání licence technika údržby letadel). Součástí tohoto základního výcviku je 

i absolvování 880 hodinové praxe v organizaci schválené pro údržbu letadel dle Part 145. 

Tuto praxi si každý student zajišťuje individuálně dle svých možností. Dále musí 

absolvovat základní praxi (předměty „Praxe 1“ [21PXE1; 0 + 4; 0; z; Kunčíková] a „Praxe 

2“ [21PXE2; 0 + 4; 0; z; Kunčíková]), kterou lze uznat na základě předchozího vzdělání. 

Náklady na tuto praxi si hradí každý student sám. K621 – Ústav letecké dopravy si 

vyhrazuje právo na neotevření nebo přerušení tohoto výcviku z důvodů malého zájmu 

studentů nebo jiných mimořádných provozních důvodů. 
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1. semestr – obor TUL (platí do akademického roku 2021 – 2022 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2022 – 2023 pro nově přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Ing. Martin NOVÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Calculus 1 11CAL1 2 + 4 7 z, zk Navrátil 

Lineární algebra 11LA 2 + 1 3 z, zk Bečvářová 

Základy dopravního inženýrství 12ZYDI 1 + 1 2 z, zk Kočárková 

Základy elektrotechniky 1 21ZEL1 3 + 2 5 z, zk Fábera 

Geometrie 11GIE 2 + 2 3 kz Voráčová 

Konstruování s podporou počítačů 14KSP 0 + 2 2 kz Schmidt 

Základy leteckých konstrukcí a systémů 21ZLKO 2 + 2 5 kz Helebrant 

Úvod do dopravních prostředků 16UDOP 2 + 0 2 z Bouchner 

Tělesná výchova 1 TV-1 0 + 1 1 z Kubátová 

Počet hodin týdně  29    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Praxe 1* 21PXE1 0 + 4  z Kunčíková 

Zimní výcvikový kurz TVKZV 0 + 4  z Neuman 

* Předmět „Praxe 1“ je povinný pro studenty, kteří zahájili základní výcvik technika 

údržby letadel. Praxe probíhá ve smluvní organizaci mimo sídlo ČVUT. Studenti si náklady na 

tuto praxi hradí sami. Na základě předchozího vzdělání lze tuto praxi uznat. 
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2. semestr – obor TUL (platí do akademického roku 2021 – 2022 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2022 – 2023 pro nově přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Ing. Martin NOVÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Calculus 2 11CAL2 2 + 3 5 z, zk Navrátil 

Statistika 11STAT 2 + 2 4 z, zk Nagy 

Statika 18SAT 2 + 2 4 z, zk Kytýř 

Základy elektrotechniky 2 21ZEL2 2 + 2 4 z, zk Fábera 

Základy letu 1 21ZYL1 2 + 2 5 z, zk Brož, Vávra 

Programování 14PRG 0 + 2 2 kz Kaliková 

Letadla 1 21LL1 2 + 1 3 kz Keller 

Základy letecké dopravy 21ZALD 0 + 2 2 kz Hospodka 

Tělesná výchova 2 TV-2 0 + 1 1 z Kubátová 

Počet hodin týdně  29    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Středoškolská fyzika 11SSF 0 + 2  z Malá 

Seminář ze statiky 18SS 0 + 2  z Vyčichl 

Praxe 2* 21PXE2 0 + 4  z Kunčíková 

Seminář z letecké dopravy 21SLD 0 + 2  z Plos 

Letní výcvikový kurz TVKLV 0 + 4  z Neuman 

* Předmět „Praxe 2“ je povinný pro studenty, kteří zahájili základní výcvik technika 

údržby letadel. Praxe probíhá ve smluvní organizaci mimo sídlo ČVUT. Studenti si náklady na 

tuto praxi hradí sami. Na základě předchozího vzdělání lze tuto praxi uznat. 
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3. semestr – obor TUL (platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2023 – 2024 pro poslední přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Ing. Martin NOVÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Fyzika 11FYZ 2 + 2 5 z, zk Malá 

Pružnost a pevnost 18PZP 2 + 1 3 z, zk Jíra 

Letecké motory 21LCM 2 + 1 3 z, zk Hanus 

Letadla 2 21LTA2 2 + 1 2 z, zk Keller 

Základy letu 2 21ZYL2 2 + 2 5 z, zk Brož, Vávra 

Technologie a materiály v letectví 1 21TML1 2 + 1 3 kz Valach 

Základy elektroniky 21ZLEN 2 + 2 6 kz Fábera 

Cizí jazyk – angličtina 1 15JZ1A 0 + 4 3 z Vojanová 

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Seminární cvičení z fyziky 11SCFZ 0 + 2  z Malá 

Seminář z pružnosti a pevnosti 18SPP 0 + 2  z Vyčichl 
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4. semestr – obor TUL (platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2023 – 2024 pro poslední přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Ing. Martin NOVÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Modelování systémů a procesů 11MSP 2 + 2 4 z, zk Kovář 

Elektromagnetismus a optika 11ELMO 2 + 2 5 z, zk Vítů 

Lidský faktor a omezení v údržbě letadel 21LOUL 3 + 2 6 z, zk Dzvoník 

Technologie a materiály v letectví 2 21TML2 2 + 2 5 z, zk Řezníčková 

Datová komunikace v letectví 21DKL 2 + 1 3 kz Pleninger 

Postupy údržby 1 21PYU1 2 + 2 4 kz Hajla 

Cizí jazyk – angličtina 2 15JZ2A 0 + 4 3 z, zk Vojanová 

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  5    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Seminární cvičení z elektromagnetismu 

a optiky 

11SEMO 0 + 2  z Malá 
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5. semestr – obor TUL (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Ing. Martin NOVÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Letecká legislativa 1 21LLG1 2 + 1 4 z, zk Ďuk 

Konstrukce a systémy letadel 1 21KSY1 4 + 3 7 z, zk Ďuk 

Zabezpečovací letecké systémy 21ZLS 2 + 2 5 z, zk Pleninger 

Postupy údržby 2 21PYU2 2 + 2 4 kz Novák 

Turbínový motor 1 21TUM1 3 + 3 7 kz Hanus 

Letecká angličtina 1 pro obor 

Technologie údržby letadel 

21ATL1 0 + 4 3 z Stojić 

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  3    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  4    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Matlab pro řešení projektů 21MRP 0 + 2  z Hanáková, 

Socha 
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6. semestr – obor TUL (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Ing. Martin NOVÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Letecká angličtina 2 pro obor 

Technologie údržby letadel 

21ATL2 0 + 4 3 z, zk Stojić 

Letecká legislativa 2 21LLG2 2 + 0 2 zk Ďuk 

Konstrukce a systémy letadel 2 21KSY2 4 + 3 7 z, zk Ďuk 

Turbínový motor 2 21TUM2 3 + 3 7 z, zk Hanus 

Vrtule 21V 3 + 2 6 z, zk Novák 

Postupy údržby 3 21PYU3 2 + 2 5 kz Hajla 

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  4    
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STUDIJNÍ PLÁNY 

BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

(KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) 

DOPORUČENÉ ČASOVÉ PLÁNY STUDIA STUDIJNÍHO PROGRAMU 
B 3710 / B1041A040001 – TECHNIKA A TECHNOLOGIE 

V DOPRAVĚ A SPOJÍCH 

OBOR LOG – LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

3. semestr – obor LOG 

(platí do akademického roku 2020 – 2021 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Fyzika 11FYZ 18 5 z, zk Fišer 

Modely dopravy a dopravní excesy 12MDE 8 3 z, zk Kocourek 

Teorie grafů a její aplikace v dopravě 17TGA 12 4 z, zk Volek 

Pružnost a pevnost 18PZP 10 3 z, zk Doktor 

Úvod do inteligentních dopravních 

systémů 

20UITS 20 7 z, zk Faltus 

Projektování pozemních komunikací 12PPOK 10 3 kz Kumpošt 

Databázové systémy 14DATS 10 2 kz Smíšek 

Cizí jazyk – angličtina 1 15JZ1A 10 3 z Pastorková 

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  6    
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4. semestr – obor LOG 

(platí do akademického roku 2020 – 2021 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Modelování systémů a procesů 11MSP 12 4 z, zk Honců 

Logistika 17LGT 18 6 z, zk Březina 

Správa a financování dopravy 17SFID 12 4 z, zk Dvořáčková 

Lineární programování 11LP 12 3 kz Pecherková 

Dopravní prostředky 16DPO 10 2 kz Mík 

Ekonomicko matematické modely 17EMY 8 2 z Pastor 

Přeprava a zasilatelství 17PAZ 8 2 z Dvořáčková 

Cizí jazyk – angličtina 2 15JZ2A 10 3 z, zk Pastorková 

Povinně volitelný předmět typu B 1* **W1** 8 4 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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5. semestr – obor LOG 

(platí do akademického roku 2021 – 2022 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Ekonomika dopravního podniku 17EDPO 14 5 z, zk Dvořáčková 

Financování ze zdrojů EU v dopravě 17FEU 14 4 z, zk Dvořáčková 

Malý a střední podnik 17MAS 12 3 z, zk Dvořáčková 

Technologie veřejné dopravy 17TVD 14 5 z, zk Drábek 

Datamining 14DMG 8 2 kz Smíšek 

Metody ekonomických analýz 17MEKA 8 2 kz Pastor 

Základy práva 23ZAP 10 2 z Macková 

Cizí jazyk – francouzština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 3* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 3* 

15JZ3F 

nebo 

15JZ3I 

nebo 

15JZ3N 

nebo 

15JZ3R 

nebo 

15JZ3S 

10 3 z Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Skalický 

nebo 

Gottwaldová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 2** **W1** 8 4 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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6. semestr – obor LOG 

(platí do akademického roku 2021 – 2022 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Integrace veřejné dopravy 17IVD 12 4 zk Štěrba 

Racionalizace a kvalita dopravy 17RAC 22 7 z, zk Vančura 

Řízení projektu 17RPT 14 5 z, zk Dvořáčková 

Moderní programovací postupy 14MPG 8 2 kz Smíšek 

Geografie dopravních systémů 17GEDS 8 2 kz Kříž 

Manažerské rozhodování 17MRZ 8 2 z Skolilová 

Dopravní právo a související předpisy 23DPSP 8 1 z Macková 

Cizí jazyk – francouzština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 4* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 4* 

15JZ4F 

nebo 

15JZ4I 

nebo 

15JZ4N 

nebo 

15JZ4R 

nebo 

15JZ4S 

10 3 z, zk Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Skalický 

nebo 

Gottwaldová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 3** **W1** 8 4 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  5    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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SPECIALIZACE LOG – LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

1. semestr – specializace LOG (platí do akademického roku 2026 – 2027 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Calculus 1 11CAL1 22 7 z, zk Navrátil 

Lineární algebra 11LA 10 3 z, zk Bečvářová 

Základy dopravního inženýrství 12ZYDK 6 3 z, zk Kočárková 

Materiály 18MTY 10 3 z, zk Valach 

Geometrie 11GIE 12 3 kz Voráčová 

Algoritmizace a datové struktury 14ASD 8 3 kz (Mejstřík) 

Konstruování s podporou počítačů 14KSP 8 2 kz (Žídek) 

Technická dokumentace 18TED 8 2 kz Řezníčková 

Dopravní psychologie 15DPLG 6 2 z Král 

Úvod do dopravních prostředků 16UDOP 8 2 z Bouchner 

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  6    

 



Studijní plány bakalářských studijních programů (kombinovaná forma studia) 

138 

2. semestr – specializace LOG (platí do akademického roku 2026 – 2027 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Calculus 2 11CAL2 20 5 z, zk Hykšová 

Statistika 11STAT 12 4 z, zk Nagy 

Železniční tratě a stanice 12ZTS 10 4 z, zk Týfa 

Statika 18SAT 14 4 z, zk Kytýř 

Systémová analýza 20SYSA 14 5 z, zk Bělinová 

Programování 14PRG 8 2 kz (Smíšek) 

Technologie dopravy a logistika 17TEDK 12 4 kz Janoš 

Základy letecké dopravy 21ZALD 8 2 kz (Hospodka) 

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  5    
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3. semestr – specializace LOG (zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2027 – 2028 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Fyzika 11FYZ 18 5 z, zk Malá 

Modely dopravy a dopravní excesy 12MDE 8 3 z, zk Kocourek 

Teorie grafů a její aplikace v dopravě 17TGA 12 4 z, zk Mocková 

Pružnost a pevnost 18PZP 10 3 z, zk Jiroušek 

Úvod do inteligentních dopravních 

systémů 

20UITS 20 7 z, zk Hrubeš 

Projektování pozemních komunikací 12PPOK 10 3 kz Čarský 

Databázové systémy 14DATS 10 2 kz Kaliková 

Cizí jazyk – angličtina 1 15JZ1A 10 3 z (Pastorková) 

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  6    
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4. semestr – specializace LOG (zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2027 – 2028 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: 

Garant specializace: 

Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Modelování systémů a procesů 11MSP 12 4 z, zk Přikryl 

Ekonomika dopravního systému 17ESYS 18 6 z, zk Faifrová 

Logistika 17LGT 18 6 z, zk Březina 

Metody dopravního prognózování 17MDP 10 2 kz Dorda 

Lineární programování 11LP 12 3 kz Nagy 

Dopravní prostředky 16DPO 10 2 kz Mík 

Cizí jazyk – angličtina 2 15JZ2A 10 3 z, zk (Pastorková) 

Povinně volitelný předmět typu B 1 **W1** 8 4 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  4    
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5. semestr – specializace LOG (zahájení výuky od akademického roku 2022 – 2023, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: 

Garant specializace: 

Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Železniční provoz 12ZPV 12 4 z, zk Jacura 

Ekonomika dopravního podniku 17EPOD 18 6 z, zk Faifrová 

Financování a investování v dopravě 17FID 12 4 z, zk Mertlová 

Technologie veřejné dopravy 17TVD 18 5 z, zk Janoš 

Datamining 14DMG 10 2 kz (Holý) 

Základy práva 23ZAP 10 2 z (Macková) 

Cizí jazyk – francouzština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 3* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 3* 

15JZ3F 

nebo 

15JZ3I 

nebo 

15JZ3N 

nebo 

15JZ3R 

nebo 

15JZ3S 

10 3 z (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Skalický) 

nebo 

(Gottwaldová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Povinně volitelný předmět typu B 2 **W1** 8 4 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  6    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 
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6. semestr – specializace LOG (zahájení výuky od akademického roku 2022 – 2023, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: 

Garant specializace: 

Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Integrace veřejné dopravy 17IVED 12 4 z, zk Štěrba 

Kvalita v dopravě 17KLID 10 3 z, zk Vančura 

Manažerské rozhodování a řízení 17MRRK 10 3 z, zk Horák 

Marketing v dopravě 17MAGD 10 3 kz Skolilová 

Moderní programovací postupy 14MPG 8 2 kz (Fábera) 

Geografie dopravních systémů 17GEDS 8 2 kz (Marada) 

Základy architektonického plánování 12ZAR 8 3 z (Hájek) 

Nákladní přeprava 17NAPR 8 2 z Štěrba 

Cizí jazyk – francouzština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 4* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 4* 

15JZ4F 

nebo 

15JZ4I 

nebo 

15JZ4N 

nebo 

15JZ4R 

nebo 

15JZ4S 

10 3 z, zk (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Skalický) 

nebo 

(Gottwaldová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Povinně volitelný předmět typu B 3 **W1** 8 4 kz  

Seminář k bakalářské práci **XBBP 6 1 z  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  7    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 
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OBOR LED – LETECKÁ DOPRAVA 

1. semestr – obor LED (platí do akademického roku 2021 – 2022 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2022 – 2023 pro nově přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Calculus 1 11CAL1 22 7 z, zk Zibnerová 

Lineární algebra 11LA 10 3 z, zk Zibnerová 

Základy dopravního inženýrství 12ZYDK 6 3 z, zk Kočárková 

Materiály 18MTY 10 3 z, zk Malinovský 

Geometrie 11GIE 12 3 kz Malinovský 

Algoritmizace a datové struktury 14ASD 8 3 kz Mejstřík 

Konstruování s podporou počítačů 14KSP 8 2 kz Žídek 

Technická dokumentace 18TED 8 2 kz Malinovský 

Dopravní psychologie 15DPLG 6 2 z Král 

Úvod do dopravních prostředků 16UDOP 8 2 z Záhora 

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  6    
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2. semestr – obor LED (platí do akademického roku 2021 – 2022 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2022 – 2023 pro nově přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Calculus 2 11CAL2 20 5 z, zk Zibnerová 

Statistika 11STAT 12 4 z, zk Provinský 

Železniční tratě a stanice 12ZTS 10 4 z, zk Trešl 

Statika 18SAT 14 4 z, zk Doktor 

Systémová analýza 20SYSA 14 5 z, zk Bureš 

Programování 14PRG 8 2 kz Smíšek 

Technologie dopravy a logistika 17TEDK 12 4 kz Drábek 

Základy letecké dopravy 21ZALD 8 2 kz Hospodka 

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  5    
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3. semestr – obor LED (platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2023 – 2024 pro poslední přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Fyzika 11FYZ 18 5 z, zk Fišer 

Modely dopravy a dopravní excesy 12MDE 8 3 z, zk Kocourek 

Teorie grafů a její aplikace v dopravě 17TGA 12 4 z, zk Volek 

Pružnost a pevnost 18PZP 10 3 z, zk Doktor 

Úvod do inteligentních dopravních 

systémů 

20UITS 20 7 z, zk Faltus 

Projektování pozemních komunikací 12PPOK 10 3 kz Kumpošt 

Databázové systémy 14DATS 10 2 kz Smíšek 

Cizí jazyk – angličtina 1 15JZ1A 10 3 z Pastorková 

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  6    
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4. semestr – obor LED (platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu 

studia a do akademického roku 2023 – 2024 pro poslední přijaté studenty, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Modelování systémů a procesů 11MSP 12 4 z, zk Honců 

Letecká navigace 21LTN 12 2 z, zk Keller 

Letiště 21LTTE 12 4 z, zk Líkař 

Základy letu 1 21ZYL1 16 5 z, zk Hospodka 

Letadla 1 21LL1 10 3 kz Keller 

Meteorologie 21MRG 10 3 kz Kameníková 

Údržba letecké techniky 21ULCT 8 2 z Kunčíková 

Cizí jazyk – angličtina 2 15JZ2A 10 3 z, zk Pastorková 

Povinně volitelný předmět typu B 1* **W1** 8 4 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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5. semestr – obor LED (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Letecké motory 21LCM 12 3 z, zk Hůlek 

Legislativa a provozní předpisy 21LGP 14 5 z, zk Zmeškalová 

Letadla 2 21LTA2 12 2 z, zk Keller 

Zabezpečovací letecká technika 21ZT 8 2 zk Hospodka 

Základy letu 2 21ZYL2 16 5 z, zk Hospodka 

Letecká angličtina 1 21LAG1 10 3 kz Stojić 

Provoz a design letišť 21PDLE 8 3 kz Líkař 

Cizí jazyk – francouzština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 3* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 3* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 3* 

15JZ3F 

nebo 

15JZ3I 

nebo 

15JZ3N 

nebo 

15JZ3R 

nebo 

15JZ3S 

10 3 z Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Skalický 

nebo 

Gottwaldová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 2** **W1** 8 4 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  5    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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6. semestr – obor LED (platí do akademického roku 2023 – 2024 pro standardní dobu 

studia, neplatí pro poslední studenty přijaté v akademickém roce 2022 – 2023, 

platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant studijního programu: 

Garant oboru: 

Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Ekonomika letecké dopravy 21ELED 14 4 z, zk Vittek 

Lidská výkonnost a omezení 21LIVO 14 5 z, zk Socha 

Obchodně přepravní činnost 21OBP 12 3 z, zk Hospodka 

Plánování a provádění letu 21PAP 14 4 z, zk Hajzler 

Letecká angličtina 2 21LAG2 10 3 kz Stojić 

Palubní přístroje 21PJE 8 2 kz Hospodka 

Řízení letového provozu 21RILP 8 2 z Strouhal 

Cizí jazyk – francouzština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – italština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – němčina 4* 

nebo 

Cizí jazyk – ruština 4* 

nebo 

Cizí jazyk – španělština 4* 

15JZ4F 

nebo 

15JZ4I 

nebo 

15JZ4N 

nebo 

15JZ4R 

nebo 

15JZ4S 

10 3 z, zk Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Skalický 

nebo 

Gottwaldová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 3** **W1** 8 4 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

* Studenti si musí během 5. až 6. semestru zvolit stejný cizí jazyk zakončený 

zkouškou. 

** Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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STUDIJNÍ PLÁNY NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH 

STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

(PREZENČNÍ FORMA STUDIA) 

DOPORUČENÉ ČASOVÉ PLÁNY STUDIA STUDIJNÍHO PROGRAMU 
N 3710 – TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH 

OBOR DS – DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA 

3. semestr – obor DS  

(platí do akademického roku 2020 – 2021 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Stochastické systémy 11STS 2 + 2 4 z, zk Uglickich 

Integrované dopravní systémy 12IDOS 2 + 0 3 zk Jareš 

Teorie provozu na pozemních 

komunikacích 

12TEPR 4 + 2 8 z, zk Čarský 

Dopravní telematika na pozemních 

komunikacích 

20DTEL 2 + 0 4 zk Faltus 

Bezpečnostní audit v dopravě 12BA 2 + 0 2 kz Kocourek 

Jazyk – angličtina 3 15JBA3 0 + 2 2 z Olehlová 

Jazyk – francouzština 3 

nebo 

Jazyk – italština 3 

nebo 

Jazyk – němčina 3 

nebo 

Jazyk – ruština 3 

nebo 

Jazyk – španělština 3 

15JBF3 

nebo 

15JBI3 

nebo 

15JBN3 

nebo 

15JBR3 

nebo 

15JBS3 

0 + 2 2 z Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Štikarová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 2* **Y2** 2 + 0 2 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 3* **Y2** 2 + 0 2 kz  

Magisterský projekt 3 **XN3 0 + 4 1 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  5    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 3 15JCZ3 0 + 2  z Veselková 
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* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 

 

4. semestr – obor DS 

(platí do akademického roku 2020 – 2021 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Jazyk – angličtina 4 15JBA4 0 + 2 2 zk* Olehlová 

Jazyk – francouzština 4 

nebo 

Jazyk – italština 4 

nebo 

Jazyk – němčina 4 

nebo 

Jazyk – ruština 4 

nebo 

Jazyk – španělština 4 

15JBF4 

nebo 

15JBI4 

nebo 

15JBN4 

nebo 

15JBR4 

nebo 

15JBS4 

0 + 2 2 zk* Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Štikarová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Diplomová práce **XNDP 0 + 20 18 kz**  

Magisterský projekt 4 **XN4 0 + 4 8 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  2    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  1    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 4 15JCZ4 0 + 2  z Veselková 

* Zkoušku lze složit až po získání 3 zápočtů z téhož jazyka za 1. až 3. semestr. 

** Klasifikovaný zápočet uděluje vedoucí diplomové práce nebo vedoucí příslušného 

ústavu. Udělená klasifikace musí souhlasit s klasifikací udělenou v posudku vedoucího 

diplomové práce v rámci obhajoby diplomové práce. 
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OBOR LA – LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

3. semestr – obor LA 

(platí do akademického roku 2020 – 2021 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Dopravní plánování a modelování 11DOPM 2 + 2 6 z, zk Přibyl 

Stochastické systémy 11STS 2 + 2 4 z, zk Uglickich 

Hodnocení dopravních investic 17HDI 2 + 2 5 z, zk Faifrová 

Přepravní procesy 17PPC 2 + 0 3 zk Štěrba 

Návrh a programování databází 14NDB 0 + 2 2 kz Jeřábek 

Krizové řízení pro inženýrské obory 23KRIO 2 + 0 3 kz Michalcová 

Jazyk – angličtina 3 15JBA3 0 + 2 2 z Olehlová 

Jazyk – francouzština 3 

nebo 

Jazyk – italština 3 

nebo 

Jazyk – němčina 3 

nebo 

Jazyk – ruština 3 

nebo 

Jazyk – španělština 3 

15JBF3 

nebo 

15JBI3 

nebo 

15JBN3 

nebo 

15JBR3 

nebo 

15JBS3 

0 + 2 2 z Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Štikarová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 3* **Y2** 2 + 0 2 kz  

Magisterský projekt 3 **XN3 0 + 4 1 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 3 15JCZ3 0 + 2  z Veselková 

* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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4. semestr – obor LA 

(platí do akademického roku 2020 – 2021 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Jazyk – angličtina 4 15JBA4 0 + 2 2 zk* Olehlová 

Jazyk – francouzština 4 

nebo 

Jazyk – italština 4 

nebo 

Jazyk – němčina 4 

nebo 

Jazyk – ruština 4 

nebo 

Jazyk – španělština 4 

15JBF4 

nebo 

15JBI4 

nebo 

15JBN4 

nebo 

15JBR4 

nebo 

15JBS4 

0 + 2 2 zk* Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Štikarová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Diplomová práce **XNDP 0 + 20 18 kz**  

Magisterský projekt 4 **XN4 0 + 4 8 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  2    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  1    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 4 15JCZ4 0 + 2  z Veselková 

* Zkoušku lze složit až po získání 3 zápočtů z téhož jazyka za 1. až 3. semestr. 

** Klasifikovaný zápočet uděluje vedoucí diplomové práce nebo vedoucí příslušného 

ústavu. Udělená klasifikace musí souhlasit s klasifikací udělenou v posudku vedoucího 

diplomové práce v rámci obhajoby diplomové práce. 
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OBOR IS – INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 

3. semestr – obor IS 

(platí do akademického roku 2020 – 2021 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Matematické modely a jejich aplikace 11MMJ 2 + 2 4 z, zk Nagy 

Vozidlové řídící systémy 

nebo 

Pokročilé telematické aplikace 

 

nebo 

Železniční zabezpečovací systémy 

16VS 

nebo 

20PTA 

 

nebo 

20ZZZ 

1 + 1 2 z, zk Rozhdestvenskiy 

nebo 

Rajnoch, 

Růžička 

nebo 

Leso 

Geografické, informační, lokalizační 

a navigační systémy 

20GIL 2 + 2 6 z, zk Kekula 

Systémové inženýrství 20SYN 2 + 1 3 z, zk Bělinová, 

Vlčková 

Bezpečnostní audit v dopravě* 

nebo 

Pokročilé modely pro dopravu** 

12BA 

nebo 

14PMD 

2 + 0 2 kz Kocourek 

nebo 

Brandejský 

Bezpečnostně kritické aplikace v ITS 

nebo 

Speciální materiály a technologie 

14BKA 

nebo 

18STC 

2 + 0 2 kz Brandejský 

nebo 

Valach 

Hodnocení účinnosti v ITS 20HITS 2 + 0 2 kz Kopecký 

Doprava a životní prostředí 12DZP 2 + 0 2 z Neubergová 

Modelování rozhraní člověk – stroj 16MRJ 2 + 1 3 z Bouchner 

Magisterský projekt 3 **X13 0 + 5 4 z  

Počet hodin týdně  29    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  7    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – angličtina 3 15JIA3 0 + 2  z Olehlová 

Jazyk – francouzština 3 

nebo 

Jazyk – němčina 3 

nebo 

Jazyk – ruština 3 

nebo 

Jazyk – španělština 3 

15JIF3 

nebo 

15JIN3 

nebo 

15JIR3 

nebo 

15JIS3 

0 + 2  z Veselková 

nebo 

Štikarová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 
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* Předmět „Bezpečnostní audit v dopravě“ [12BA; 2 + 0; 2; kz; Kocourek] si zapíší 

studenti zapsaní ke studiu s vyučovacím jazykem „angličtina“. 

** Předmět „Pokročilé modely pro dopravu“ [14PMD; 2 + 0; 2; kz; Brandejský] si zapíší 

studenti zapsaní ke studiu s vyučovacím jazykem „čeština“. 

 

4. semestr – obor IS 

(platí do akademického roku 2020 – 2021 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Diplomová práce (pro obor IS) **XIDP 0 + 24 22 kz*  

Magisterský projekt 4 **XN4 0 + 4 8 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  0    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  1    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – angličtina 4 15JIA4 0 + 2  z Olehlová 

Jazyk – francouzština 4 

nebo 

Jazyk – němčina 4 

nebo 

Jazyk – ruština 4 

nebo 

Jazyk – španělština 4 

15JIF4 

nebo 

15JIN4 

nebo 

15JIR4 

nebo 

15JIS4 

0 + 2  z Veselková 

nebo 

Štikarová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

* Klasifikovaný zápočet uděluje vedoucí diplomové práce nebo vedoucí příslušného 

ústavu. Udělená klasifikace musí souhlasit s klasifikací udělenou v posudku vedoucího 

diplomové práce v rámci obhajoby diplomové práce. 
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OBOR PL – PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY 

1. semestr – obor PL (platí do akademického roku 2021 – 2022 pro nově přijaté 

studenty, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Bezpečnost v letecké dopravě 21BLED 2 + 2 4 z, zk Lališ 

CNS systémy 21CNSY 3 + 1 4 z, zk Pleninger 

Letecké konstrukce a stavba letadel 21LKS 3 + 2 5 z, zk Keller 

Provoz letecké dopravy 21PLD 2 + 2 5 z, zk Lán 

Pohon letadel 21POHL 3 + 2 6 z, zk Hanus 

Šetření leteckých nehod 22SLN 2 + 0 2 kz Mündel 

Jazyk – angličtina 1 15J2A1 0 + 2 2 z Olehlová 

Magisterský projekt 1 **XN1 0 + 2 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  7    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 1 15JCZ1 0 + 2  z Veselková 
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2. semestr – obor PL (platí do akademického roku 2021 – 2022 pro nově přijaté 

studenty, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Principy návrhu dopravních prostředků 16PDP 2 + 0 2 zk Machan 

Kosmické technologie 21KST 2 + 0 3 zk Hospodka 

Navigace a systémy řízení letu 21NSR 3 + 2 5 z, zk Hospodka 

Spolehlivost letadlové techniky 21SPOL 2 + 1 4 z, zk Štumbauer 

Air Traffic Management 21AITM 3 + 2 4 kz Strouhal 

Security v letecké dopravě 23SCT 2 + 1 4 kz Jirovský 

Jazyk – angličtina 2 15JBA2 0 + 2 2 z Olehlová 

Povinně volitelný předmět typu B 1* **Y2** 2 + 0 2 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 2* **Y2** 2 + 0 2 kz  

Magisterský projekt 2 **XN2 0 + 2 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  4    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 2 15JCZ2 0 + 2  z Veselková 

* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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3. semestr – obor PL 

(platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Stochastické systémy 11STS 2 + 2 4 z, zk Uglickich 

Ergonomie v letectví 21ERGP 2 + 0 4 zk Socha 

Přístrojové systémy letadel a kosmických 

prostředků 

21PSAP 2 + 2 4 z, zk Hovorka 

Údržba letadlové techniky 21ULET 3 + 1 6 z, zk Kunčíková 

Letecká angličtina 1 21LEN1 0 + 2 2 z Lališ, Stojić 

Programové prostředky pro řešení 

diplomových prací 

21PRDP 1 + 1 3 z Hanáková, 

Socha 

Jazyk – angličtina 3 15JBA3 0 + 2 2 z Olehlová 

Povinně volitelný předmět typu B 3* **Y2** 2 + 0 2 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 4* **Y2** 2 + 0 2 kz  

Magisterský projekt 3 **XN3 0 + 4 1 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  7    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 3 15JCZ3 0 + 2  z Veselková 

* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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4. semestr – obor PL 

(platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Letecká angličtina 2 21LCA2 0 + 2 2 z, zk Lališ, Stojić 

Jazyk – angličtina 4 15JBA4 0 + 2 2 zk* Olehlová 

Diplomová práce **XNDP 0 + 20 18 kz**  

Magisterský projekt 4 **XN4 0 + 4 8 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  2    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  2    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 4 15JCZ4 0 + 2  z Veselková 

* Zkoušku lze složit až po získání 3 zápočtů z téhož jazyka za 1. až 3. semestr. 

** Klasifikovaný zápočet uděluje vedoucí diplomové práce nebo vedoucí příslušného 

ústavu. Udělená klasifikace musí souhlasit s klasifikací udělenou v posudku vedoucího 

diplomové práce v rámci obhajoby diplomové práce. 
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DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA STUDIJNÍHO PROGRAMU 
N1041A040003 – DS – DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA 

1. semestr – studijní program DS (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Infrastruktura kolejové dopravy 12IKD 2 + 2 5 z, zk Týfa 

Modelování silniční dopravy 

nebo 

Technologie železniční dopravy 

12MSD 

nebo 

17TZND 

2 + 2 4 z, zk Kumpošt 

nebo 

Janoš 

Teorie konstrukcí vozovek pozemních 

komunikací 

12TKVP 2 + 2 4 z, zk Vacín 

Geomechanika a zakládání staveb 18GAZ 2 + 1 3 z, zk Masopust 

Teorie inženýrských konstrukcí 18TIK 2 + 1 4 z, zk Jiroušek 

Geografické informační systémy 14GISS 0 + 2 2 kz (Vlčková) 

Modelování a simulace pohybu vozidla 22MSV 0 + 2 2 kz (Schmidt) 

Jazyk – angličtina 1 15J2A1 0 + 2 2 z (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 1 

nebo 

Jazyk – italština 1 

nebo 

Jazyk – němčina 1 

nebo 

Jazyk – ruština 1 

nebo 

Jazyk – španělština 1 

15J2F1 

nebo 

15J2I1 

nebo 

15J2N1 

nebo 

15J2R1 

nebo 

15J2S1 

0 + 2 2 z (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Magisterský projekt 1 **XN1 0 + 2 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  8    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 1 15JCZ1 0 + 2  z (Veselková) 
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2. semestr – studijní program DS (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Návrhy a provozování dopravně 

inženýrských objektů 

12NAPI 2 + 2 4 z, zk Vacín 

Bezpečnostní audit v dopravě 

nebo 

Teoretická a aplikovaná mechanika 

12BED 

nebo 

18TEAM 

2 + 1 4 z, zk Kocourek 

nebo 

Jiroušek 

Udržitelná mobilita a územní plánování 12UMUP 2 + 2 5 z, zk Kočárková 

Železniční stanice a uzly 12ZSUZ 2 + 1 3 z, zk Jacura 

Principy návrhu dopravních prostředků 16PDP 2 + 0 2 zk Machan 

Aplikované měřicí metody v dopravě* 22AMMD 1 + 3 4 kz Mičunek 

Jazyk – angličtina 2 15JBA2 0 + 2 2 z (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 2 

nebo 

Jazyk – italština 2 

nebo 

Jazyk – němčina 2 

nebo 

Jazyk – ruština 2 

nebo 

Jazyk – španělština 2 

15JBF2 

nebo 

15JBI2 

nebo 

15JBN2 

nebo 

15JBR2 

nebo 

15JBS2 

0 + 2 2 z (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Povinně volitelný předmět typu B 1 **Y2** 2 + 0 2 kz  

Magisterský projekt 2 **XN2 0 + 2 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  7    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 2 15JCZ2 0 + 2  z (Veselková) 

* Jedná se o týdenní kurz s předpokládanými termíny výuky po 2 týdnech v měsících 

červnu a září (zpravidla ve zkouškovém období). 
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3. semestr – studijní program DS (zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Stochastické systémy 11STS 2 + 2 4 z, zk Uglickich 

Doprava a životní prostředí 12DAZP 2 + 1 4 z, zk Neubergová 

Integrované dopravní systémy 

nebo 

Simulace a testování konstrukcí 

a systémů vozidel 

12IDOS 

nebo 

16STK 

2 + 0 3 zk Jareš 

nebo 

Bouchner 

Teorie provozu na pozemních 

komunikacích 

12TEAP 3 + 2 7 z, zk Čarský 

Vysokorychlostní železniční doprava* 12VRZ 2 + 0 3 kz Týfa 

Jazyk – angličtina 3 15JBA3 0 + 2 2 z (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 3 

nebo 

Jazyk – italština 3 

nebo 

Jazyk – němčina 3 

nebo 

Jazyk – ruština 3 

nebo 

Jazyk – španělština 3 

15JBF3 

nebo 

15JBI3 

nebo 

15JBN3 

nebo 

15JBR3 

nebo 

15JBS3 

0 + 2 2 z (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Povinně volitelný předmět typu B 2 **Y2** 2 + 0 2 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 3 **Y2** 2 + 0 2 kz  

Magisterský projekt 3 **XN3 0 + 4 1 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 3 15JCZ3 0 + 2  z (Veselková) 

* Předmět „Vysokorychlostní železniční doprava“ [12VRZ; 2 + 0; 2; kz; Týfa] si student 

nesmí zapsat dříve, než v semestru, ve kterém si zapíše předmět „Infrastruktura kolejové 

dopravy“ [12IKD; 2 + 2; 5; z, zk; Týfa]. 
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4. semestr – studijní program DS (zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Jazyk – angličtina 4 15JBA4 0 + 2 2 zk* (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 4 

nebo 

Jazyk – italština 4 

nebo 

Jazyk – němčina 4 

nebo 

Jazyk – ruština 4 

nebo 

Jazyk – španělština 4 

15JBF4 

nebo 

15JBI4 

nebo 

15JBN4 

nebo 

15JBR4 

nebo 

15JBS4 

0 + 2 2 zk* (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Diplomová práce pro studijní program DS **XNDD 0 + 20 18 z  

Magisterský projekt 4 **XN4 0 + 4 8 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  2    

Počet klasifikovaných zápočtů  0    

Počet zápočtů  2    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 4 15JCZ4 0 + 2  z (Veselková) 

* Zkoušku lze složit až po získání 3 zápočtů z téhož jazyka za 1. až 3. semestr. 
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DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA STUDIJNÍHO PROGRAMU 
N1041A040005 – LA – LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

1. semestr – studijní program LA (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Lineární programování 2 11LIP2 2 + 1 3 z, zk Nagy 

Teorie her a optimální rozhodování 11TER 2 + 0 2 zk Hykšová 

Logistika ve Smart Cities 17LSC 2 + 2 6 z, zk Horák 

Technologie železniční dopravy 17TZND 2 + 2 4 z, zk Janoš 

Teorie zásob, obnovy a rozvrhy 17TZOR 2 + 1 3 z, zk Teichmann 

Geografické informační systémy 14GISS 0 + 2 2 kz (Vlčková) 

Management dopravních systémů 17MADS 2 + 0 2 kz Štěrba 

Technologie silniční dopravy 17TSI 2 + 0 2 kz Drábek 

Jazyk – angličtina 1 15J2A1 0 + 2 2 z (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 1 

nebo 

Jazyk – italština 1 

nebo 

Jazyk – němčina 1 

nebo 

Jazyk – ruština 1 

nebo 

Jazyk – španělština 1 

15J2F1 

nebo 

15J2I1 

nebo 

15J2N1 

nebo 

15J2R1 

nebo 

15J2S1 

0 + 2 2 z (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Magisterský projekt 1 **XN1 0 + 2 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  7    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 1 15JCZ1 0 + 2  z (Veselková) 
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2. semestr – studijní program LA (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Teorie hromadné obsluhy 11THRO 2 + 0 2 zk Voráčová 

Kvantitativní metody v dopravě 17KMD 2 + 2 6 z, zk Mocková 

Manažerské informační systémy 

v dopravě 

17MID 2 + 1 3 z, zk Baroch 

Řízení komerčních projektů v dopravě 17RKOP 2 + 1 3 z, zk Mertlová 

Big Data 14BIG 0 + 2 2 kz (Kaliková) 

Telekomunikace 14TEL 2 + 1 3 kz Zelinka 

Dopravní chování 17DOCH 3 + 0 3 kz Braun 

Kohlová 

Jazyk – angličtina 2 15JBA2 0 + 2 2 z (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 2 

nebo 

Jazyk – italština 2 

nebo 

Jazyk – němčina 2 

nebo 

Jazyk – ruština 2 

nebo 

Jazyk – španělština 2 

15JBF2 

nebo 

15JBI2 

nebo 

15JBN2 

nebo 

15JBR2 

nebo 

15JBS2 

0 + 2 2 z (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Povinně volitelný předmět typu B 1* **Y2** 2 + 0 2 kz  

Magisterský projekt 2 **XN2 0 + 2 2 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 2 15JCZ2 0 + 2  z (Veselková) 
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3. semestr – studijní program LA (zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Dopravní plánování a modelování 11DOPM 2 + 2 6 z, zk Přibyl 

Stochastické systémy 11STS 2 + 2 4 z, zk Uglickich 

Přepravní procesy 17PPC 2 + 0 3 zk Štěrba 

Řízení veřejných investičních projektů 

v dopravě 

17RVIP 2 + 2 5 z, zk Mertlová 

Aplikace marketingových nástrojů 

v dopravě 

17AMAN 2 + 0 3 kz (Skolilová) 

Jazyk – angličtina 3 15JBA3 0 + 2 2 z (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 3 

nebo 

Jazyk – italština 3 

nebo 

Jazyk – němčina 3 

nebo 

Jazyk – ruština 3 

nebo 

Jazyk – španělština 3 

15JBF3 

nebo 

15JBI3 

nebo 

15JBN3 

nebo 

15JBR3 

nebo 

15JBS3 

0 + 2 2 z (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Povinně volitelný předmět typu B 2 **Y2** 2 + 0 2 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 3 **Y2** 2 + 0 2 kz  

Magisterský projekt 3 **XN3 0 + 4 1 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 3 15JCZ3 0 + 2  z (Veselková) 
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4. semestr – studijní program LA (zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Jazyk – angličtina 4 15JBA4 0 + 2 2 zk* (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 4 

nebo 

Jazyk – italština 4 

nebo 

Jazyk – němčina 4 

nebo 

Jazyk – ruština 4 

nebo 

Jazyk – španělština 4 

15JBF4 

nebo 

15JBI4 

nebo 

15JBN4 

nebo 

15JBR4 

nebo 

15JBS4 

0 + 2 2 zk* (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Diplomová práce pro studijní program LA **XNDM 0 + 20 18 z  

Magisterský projekt 4 **XN4 0 + 4 8 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  2    

Počet klasifikovaných zápočtů  0    

Počet zápočtů  2    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 4 15JCZ4 0 + 2  z (Veselková) 

* Zkoušku lze složit až po získání 3 zápočtů z téhož jazyka za 1. až 3. semestr. 
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DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA STUDIJNÍHO PROGRAMU 
N1041A040007 – IS – INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 

1. semestr – studijní program IS (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Matematické nástroje pro ITS 11MAI 2 + 2 4 z, zk Přikryl 

Teorie dopravního proudu* 

nebo 

Elektronické systémy moderních 

dopravních prostředků* 

nebo 

Moderní způsoby zabezpečení jízdy 

železničních vozidel* 

12TDP 

nebo 

16ESDP 

 

nebo 

20MZZ 

2 + 1 3 z, zk Přibyl 

nebo 

Bouchner 

 

nebo 

Leso 

Dopravní prostředky v ITS 16DITS 2 + 2 4 z, zk Bouchner 

Geografické, informační, lokalizační 

a navigační systémy 

20GINS 3 + 3 6 z, zk Hrubeš 

Telematické systémy a jejich návrh 20TSJ 3 + 2 6 z, zk Hrubeš 

Technologie a bezpečnost senzorických 

sítí 

23TBSS 2 + 0 2 kz Jirovský 

Magisterský projekt 1 

pro studijní program IS 

**XN1S 0 + 4 5 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – angličtina 1 15JIA1 0 + 2  z (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 1 

nebo 

Jazyk – němčina 1 

nebo 

Jazyk – ruština 1 

nebo 

Jazyk – španělština 1 

15JIF1 

nebo 

15JIN1 

nebo 

15JIR1 

nebo 

15JIS1 

0 + 2  z (Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

* Jeden z předmětů „Teorie dopravního proudu“ [12TDP; 2 + 1; 3; z, zk; Přibyl], 

„Elektronické systémy moderních dopravních prostředků“ [16ESDP; 2 + 1; 3; z, zk; Bouchner] 

nebo „Moderní způsoby zabezpečení jízdy železničních vozidel“ [20MZZ; 2 + 1; 3; z, zk; Leso] 

si student povinně volí se souhlasem vedoucího projektu dle zaměření projektu. 
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2. semestr – studijní program IS (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

C-ITS systémy 14CITS 3 + 3 6 z, zk Lokaj 

Mikrosimulační modelování* 

nebo 

Simulace a HMI* 

nebo 

ITS - R* ** 

14MIM 

nebo 

16SHMI 

nebo 

20ITSR 

0 + 3 

nebo 

2 + 1 

nebo 

2 + 1 

3 kz 

nebo 

z, zk 

nebo 

z, zk 

(Krčál) 

nebo 

Novotný 

nebo 

Leso 

Programování a modelování 14PAM 2 + 2 4 z, zk Fábera 

Práce s daty 14PD 2 + 4 6 z, zk Jeřábek 

Počítačová podpora řízení projektů 14PPRP 0 + 2 2 kz (Kalika) 

Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů 20BITS 2 + 1 3 kz Tichý 

Magisterský projekt 2 

pro studijní program IS 

**XN2S 0 + 4 6 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  3 / 4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3 / 2    

Počet zápočtů  4 / 5    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – angličtina 2 15JIA2 0 + 2  z (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 2 

nebo 

Jazyk – němčina 2 

nebo 

Jazyk – ruština 2 

nebo 

Jazyk – španělština 2 

15JIF2 

nebo 

15JIN2 

nebo 

15JIR2 

nebo 

15JIS2 

0 + 2  z (Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

* Jeden z předmětů „Mikrosimulační modelování“ [14MIM; 0 + 3; 3; kz; (Krčál)], 

„Simulace a HMI“ [16SHMI; 2 + 1; 3; z, zk; Novotný] nebo „ITS - R“ [20ITSR; 2 + 1; 3; z, zk; 

Leso] si student povinně volí se souhlasem vedoucího projektu dle zaměření pro jektu. 

** Předmět „ITS - R“ [20ITSR; 2 + 1; 3; z, zk; Leso] si student nesmí zapsat dříve, než 

úspěšně zakončí předmět „Moderní způsoby zabezpečení jízdy železničních vozidel“ [20MZZ; 

2 + 1; 3; z, zk; Leso]. 
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3. semestr – studijní program IS (zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Matematické metody analýzy dat 11MMAD 3 + 3 6 z, zk Nagy 

Kvalita a spolehlivost v oblasti 

dopravních prostředků a systémů* 

nebo 

Počítačová podpora řízení železničního 

provozu* 

nebo 

Telematika ve VHD* 

16KSD 

 

nebo 

20PRZP 

 

nebo 

20TVHD 

2 + 1 3 z, zk Machan 

 

nebo 

Leso 

 

nebo 

Langr 

Aplikace ITS v městském inženýrství 20AIMI 3 + 3 6 z, zk Tichý 

Systémové inženýrství 20SYIN 4 + 2 6 z, zk Vlčková 

Hodnocení a ekonomika ITS 20HEI 2 + 1 3 kz Kopecký 

Magisterský projekt 3 

pro studijní program IS 

**XN3S 0 + 4 6 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  5    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – angličtina 3 15JIA3 0 + 2  z (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 3 

nebo 

Jazyk – němčina 3 

nebo 

Jazyk – ruština 3 

nebo 

Jazyk – španělština 3 

15JIF3 

nebo 

15JIN3 

nebo 

15JIR3 

nebo 

15JIS3 

0 + 2  z (Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

* Jeden z předmětů „Kvalita a spolehlivost v oblasti dopravních prostředků a systémů“ 

[16KSD; 2 + 1; 3; z, zk; Machan], „Počítačová podpora řízení železničního provozu“ [20PRZP; 

2 + 1; 3; z, zk; Leso] nebo „Telematika ve VHD“ [20TVHD; 2 + 1; 3; z, zk; Langr] si student 

povinně volí se souhlasem vedoucího projektu dle zaměření projektu. 
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4. semestr – studijní program IS (zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Diplomová práce pro studijní program IS **XNDS 0 + 16 16 z  

Magisterský projekt 4 

pro studijní program IS 

**XN4S 0 + 8 10 z  

Praxe pro studijní program IS* **XPXS 0 + 4 4 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  0    

Počet klasifikovaných zápočtů  0    

Počet zápočtů  3    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Jazyk – angličtina 4 15JIA4 0 + 2  z (Olehlová) 

Jazyk – francouzština 4 

nebo 

Jazyk – němčina 4 

nebo 

Jazyk – ruština 4 

nebo 

Jazyk – španělština 4 

15JIF4 

nebo 

15JIN4 

nebo 

15JIR4 

nebo 

15JIS4 

0 + 2  z (Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

* Předmět „Praxe pro studijní program IS“ [**XPXS; 0 + 4; 4; z; –] studenti absolvují 

v průběhu studia dle zaměření projektu a stanovených pravidel se souhlasem vedoucího 

projektu. 
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DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA STUDIJNÍHO PROGRAMU 
N1041A040006 – IS (EN) – INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 

1. semestr – studijní program IS (EN) (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro 

nově přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

ITS Mathematical tools 11MAI 2 + 2 4 z, zk Přikryl 

Traffic Flow Theory* 

nebo 

Electronic systems in modern vehicles * 

nebo 

Modern techniques of safety control 

of moving railway vehicles* 

12TDP 

nebo 

16ESDP 

nebo 

20MZZ 

2 + 1 3 z, zk Přibyl 

nebo 

Bouchner 

nebo 

Leso 

Vehicles within ITS 16DITS 2 + 2 4 z, zk Bouchner 

Geographical, information, localization 

and navigation systems 

20GINS 3 + 3 6 z, zk Hrubeš 

Telematic systems and their design 20TSJ 3 + 2 6 z, zk Hrubeš 

Technology and Security of Sensor 

Networks 

23TBSS 2 + 0 2 kz Jirovský 

Master project 1 for study programme IS **XN1S 0 + 4 5 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Foreign Language – English 1 15JIA1 0 + 2  z (Olehlová) 

Foreign Language – French 1 

nebo 

Foreign Language – German 1 

nebo 

Foreign Language – Russian 1 

nebo 

Foreign Language – Spanish 1 

15JIF1 

nebo 

15JIN1 

nebo 

15JIR1 

nebo 

15JIS1 

0 + 2  z (Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

* Jeden z předmětů „Traffic Flow Theory“ [12TDP; 2 + 1; 3; z, zk; Přibyl], „Electronic 

systems in modern vehicles“ [16ESDP; 2 + 1; 3; z, zk; Bouchner] nebo „Modern techniques 

of safety control of moving railway vehicles“ [20MZZ; 2 + 1; 3; z, zk; Leso] si student povinně 

volí se souhlasem vedoucího projektu dle zaměření projektu. 
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1. semestr – studijní program IS (EN) 

(studijní plán uskutečňovaný na Linköpings universitet) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Předměty, které si studenti studijního programu IS (EN) zapíší na Linköpings 

universitet (LiU, Švédské královstí) v případě studia společné uskutečňovaného 

studijního programu s Linköpings universitet podle § 47a zákona o VŠ: 

Optimization TNK053 1,5+4,5 6 z, zk Liu 

Geographical Information Systems 

for Transportation 

TNK055 3 + 3 6 z, zk Häll 

Traffic Safety Management TNK091 2+1+3 6 kz,kz,kz Al-Haji 

Positioning Systems TNK106 2 + 4 6 z, zk Gundlegård 

Transport and Logistics Systems TNK112 2+2+2 6 kz,kz,kz Lundgren 

Počet hodin týdně  30    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  3    

Počet klasifikovaných zápočtů  6    

Počet zápočtů  3    
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2. semestr – studijní program IS (EN) (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro 

nově přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

C-ITS Systems 14CITS 3 + 3 6 z, zk Lokaj 

Microsimulation Models* 

nebo 

Simulation and HMI* 

nebo 

ITS - R* ** 

14MIM 

nebo 

16SHMI 

nebo 

20ITSR 

0 + 3 

nebo 

2 + 1 

nebo 

2 + 1 

3 kz 

nebo 

z, zk 

nebo 

z, zk 

(Krčál) 

nebo 

Novotný 

nebo 

Leso 

Programming and modelling 14PAM 2 + 2 4 z, zk Fábera 

Data processing 14PD 2 + 4 6 z, zk Jeřábek 

Computer Aided Project Management 14PPRP 0 + 2 2 kz (Kalika) 

Safety and reliability of ITS Systems 20BITS 2 + 1 3 kz Tichý 

Master project 2 for study programme IS **XN2S 0 + 4 6 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  3 / 4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3 / 2    

Počet zápočtů  4 / 5    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Foreign Language – English 2 15JIA2 0 + 2  z (Olehlová) 

Foreign Language – French 2 

nebo 

Foreign Language – German 2 

nebo 

Foreign Language – Russian 2 

nebo 

Foreign Language – Spanish 2 

15JIF2 

nebo 

15JIN2 

nebo 

15JIR2 

nebo 

15JIS2 

0 + 2  z (Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

* Jeden z předmětů „Microsimulation Models“ [14MIM; 0 + 3; 3; kz; (Krčál)], 

„Simulation and HMI“ [16SHMI; 2 + 1; 3; z, zk; Novotný] nebo „ITS - R“ [20ITSR; 2 + 1; 3; 

z, zk; Leso] si student povinně volí se souhlasem vedoucího projektu dle zaměření projektu. 

** Předmět „ITS - R“ [20ITSR; 2 + 1; 3; z, zk; Leso] si student nesmí zapsat dříve, než 

úspěšně zakončí předmět „Modern techniques of safety control of moving railway vehicles“ 

[20MZZ; 2 + 1; 3; z, zk; Leso]. 
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2. semestr – studijní program IS (EN) 

(studijní plán uskutečňovaný na Linköpings universitet) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Předměty, které si studenti studijního programu IS (EN) zapíší na Linköpings 

universitet (LiU, Švédské královstí) v případě studia společné uskutečňovaného 

studijního programu s Linköpings universitet podle § 47a zákona o VŠ: 

Logistics Networks and Transports 

nebo 

Smart Cities 

TNK099 

nebo 

TNK115 

1+2+3 

nebo 

2+2+2 

6 z, z, kz 

nebo 

z, z, zk 

Engevall 

nebo 

Pappas 

Logistics Resource Planning TNK100 1 + 5 6 z, zk Waldemarsson 

Mobile Communication and Networks TNK110 1+2+3 6 z, z, zk Pappas 

Internet of Things 

nebo 

Traffic Theory and Simulation 

TNK116 

nebo 

TNK119 

2 + 4 

nebo 

3 + 3 

6 kz, kz Angelakis 

nebo 

Olstam 

Transport Demand Forecasting TNK118 2 + 4 6 z, zk Rydergren 

Počet hodin týdně  30    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  3 / 4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3 / 2    

Počet zápočtů  6    
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3. semestr – studijní program IS (EN) (zahájení výuky od akademického roku 

2021 – 2022, platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia 

posledních přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 

2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Mathematical Methods for Data Analysis 11MMAD 3 + 3 6 z, zk Nagy 

Quality and reliability in area 

of transportation means and 

systems* 

nebo 

Computer aided railway traffic control* 

nebo 

Telematics in Public Transport* 

16KSD 

 

 

nebo 

20PRZP 

nebo 

20TVHD 

2 + 1 3 z, zk Machan 

 

 

nebo 

Leso 

nebo 

Langr 

Application of ITS in Urban Engineering 20AIMI 3 + 3 6 z, zk Tichý 

System engineering 20SYIN 4 + 2 6 z, zk Vlčková 

Evaluation and Economics of ITS 20HEI 2 + 1 3 kz Kopecký 

Master project 3 for study programme IS **XN3S 0 + 4 6 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  5    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Foreign Language – English 3 15JIA3 0 + 2  z (Olehlová) 

Foreign Language – French 3 

nebo 

Foreign Language – German 3 

nebo 

Foreign Language – Russian 3 

nebo 

Foreign Language – Spanish 3 

15JIF3 

nebo 

15JIN3 

nebo 

15JIR3 

nebo 

15JIS3 

0 + 2  z (Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

* Jeden z předmětů „Quality and reliability in area of transportation means 

and systems“ [16KSD; 2 + 1; 3; z, zk; Machan], „Computer aided railway traffic control“ 

[20PRZP; 2 + 1; 3; z, zk; Leso] nebo „Telematics in Public Transport“ [20TVHD; 2 + 1; 3; 

z, zk; Langr] si student povinně volí se souhlasem vedoucího projektu dle zaměření projektu. 
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3. semestr – studijní program IS (EN) 

(studijní plán uskutečňovaný na Linköpings universitet) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Předměty, které si studenti studijního programu IS (EN) zapíší na Linköpings 

universitet (LiU, Švédské královstí) v případě studia společné uskutečňovaného 

studijního programu s Linköpings universitet podle § 47a zákona o VŠ: 

Project Management TEI091 3 + 3 6 z, zk Magnusson 

Planning of Public Transportation 

and Railway Traffic 

TNK098 2 + 4 6 kz, kz Peterson 

Analysis of Communication 

and Transport Systems 

TNK103 6 6 kz Rydergren 

Data Analytics for Smart Cities TNK117 2+2+2 6 z, kz, zk Pappas 

Traffic State Estimation, Prediction 

and Control 

TNK120 3 + 3 6 kz, kz Ekström 

Počet hodin týdně  30    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  2    

Počet klasifikovaných zápočtů  6    

Počet zápočtů  2    

 



Studijní plány navazujících magisterských studijních programů (prezenční forma studia) 

177 

4. semestr – studijní program IS (EN) (zahájení výuky od akademického roku 

2021 – 2022, platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia 

posledních přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 

2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Master Thesis for study programme IS **XNDS 0 + 16 16 z  

Master project 4 for study programme IS **XN4S 0 + 8 10 z  

Training course for study programme IS* **XPXS 0 + 4 4 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  0    

Počet klasifikovaných zápočtů  0    

Počet zápočtů  3    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Foreign Language – English 4 15JIA4 0 + 2  z (Olehlová) 

Foreign Language – French 4 

nebo 

Foreign Language – German 4 

nebo 

Foreign Language – Russian 4 

nebo 

Foreign Language – Spanish 4 

15JIF4 

nebo 

15JIN4 

nebo 

15JIR4 

nebo 

15JIS4 

0 + 2  z (Veselková) 

nebo 

(Štikarová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

* Předmět „Training course for study programme IS“ [**XPXS; 0 + 4; 4; z; –] studenti 

absolvují v průběhu studia dle zaměření projektu a stanovených pravidel se souhlasem 

vedoucího projektu. 
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DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA STUDIJNÍHO PROGRAMU 
N1041A040004 – SC – SMART CITIES 

1. semestr – studijní program SC (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu B 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Smart Cities Fundamentals* ** 17SCF 3 + 2 6 z, zk Horák 

Technologies for Smart Cities* *** 17TSC 3 + 2 6 z, zk Horák 

Application of ITS in Urban Engineering 20AIMI 3 + 3 6 z, zk Tichý 

Geographical, information, localization 

and navigation systems 

20GINS 3 + 3 6 z, zk Hrubeš 

Thesis 1 **XN1C 0 + 4 4 z  

Povinně volitelné předměty typu B, které si studenti studijního programu SC zapíší na 

ČVUT v Praze Fakultě architektury (ČVUT FA), ze kterých musí student získat 

minimálně 2 kredity: 

Ecology III – Social Ecology 500EKL3 2 + 0 2 kz Hanson IV 

Urbanism III – Theory 500U3 1 + 1 2 zk Fialová 

Planning 1 – Urban Planning 555UP1 2 + 0 3 zk Vorel 

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4 / 5    

Počet klasifikovaných zápočtů  1 / 0    

Počet zápočtů  5    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Czech Language for Foreign Students 1 15JCZ1 0 + 2  z (Veselková) 

Foreign Language – Spanish 1 15JIS1 0 + 2  z (Hricsina 

Puškinová) 

* Předměty „Technologies for Smart Cities“ [17TSC; 3 + 2; 6; z, zk; Horák] a „Smart 

Cities Fundamentals“ [17SCF; 3 + 2; 6; z, zk; Horák] jsou vyučovány společně s The 

University of Texas at El Paso (UTEP, USA). Pokud studenti UTEP tyto předměty absolvují již 

během studia na UTEP, pak si během studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní po 

konzultaci s vedoucím své diplomové práce zapíší předměty z aktuální nabídky navazujícího 

magisterského studijního programu IS (EN) – Intelligent Transport Systems s vyučovacím 

jazykem angličtina v rozsahu kreditů odpovídajícím takto absolvovaným předmětům. 

** Předmět „Smart Cities Fundamentals“ [17SCF; 3 + 2; 6; z, zk; Horák] si student 

nesmí zapsat dříve, než v semestru, ve kterém si zapíše předmět „Technologies for Smart 

Cities“ [17TSC; 3 + 2; 6; z, zk; Horák]. 
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*** Předmět „Technologies for Smart Cities“ [17TSC; 3 + 2; 6; z, zk; Horák] si student 

nesmí zapsat dříve, než v semestru, ve kterém si zapíše předmět „Smart Cities 

Fundamentals“ [17SCF; 3 + 2; 6; z, zk; Horák]. 

 

2. semestr – studijní program SC (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Smart Cities Design* ** 11SMCD 3 + 2 6 z, zk Přibyl 

Cyber Infrastructure for Smart Cities 14CISC 2 + 1 3 z, zk Zelinka 

Simulation and HMI 

nebo 

Application of Operations Research 

Methods in Logistics 

16SHMI 

nebo 

17AMOL 

2 + 1 3 z, zk Novotný 

nebo 

Volek 

Sustainable Cities and Regions* ** 17SCAR 2 + 1 3 z, zk Horák 

Smart Urbanism** *** 17SU 2 + 3 6 z, zk Vorel 

Future Cities Laboratory 14FCL 0 + 3 3 kz (Lokaj) 

Project Management 17PJMG 2 + 0 2 kz Mertlová 

Thesis 2 **XN2C 0 + 4 4 z  

Počet hodin týdně  28    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  6    

Volitelné předměty: 

(nepočítají se do součtu kreditů) 

     

Czech Language for Foreign Students 2 15JCZ2 0 + 2  z (Veselková) 

Foreign Language – Spanish 2 15JIS2 0 + 2  z (Hricsina 

Puškinová) 

* Předměty „Smart Cities Design“ [11SMCD; 3 + 2; 6; z, zk; Přibyl] a „Sustainable 

Cities and Regions“ [17SCAR; 2 + 1; 3; z, zk; Horák] jsou vyučovány společně s The 

University of Texas at El Paso (UTEP, USA). Pokud studenti UTEP tyto předměty absolvují již 

během studia na UTEP, pak si během studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní po 

konzultaci s vedoucím své diplomové práce zapíší předměty z aktuální nabídky navazujícího 

magisterského studijního programu IS (EN) – Intelligent Transport Systems s vyučovacím 

jazykem angličtina v rozsahu kreditů odpovídajícím takto absolvovaným předmětům. 

** Předměty „Smart Cities Design“ [11SMCD; 3 + 2; 6; z, zk; Přibyl], „Sustainable 

Cities and Regions“ [17SCAR; 2 + 1; 3; z, zk; Horák] a „Smart Urbanism“ [17SU; 2 + 3; 6; 

z, zk; Vorel] si student nesmí zapsat dříve, než úspěšně zakončí předmět „Smart Cities 

Fundamentals“ [17SCF; 3 + 2; 6; z, zk; Horák]. 
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*** Předmět „Smart Urbanism“ [17SU; 2 + 3; 6; z, zk; Vorel] si student nesmí zapsat 

dříve, než v semestru, ve kterém si zapíše předmět „Smart Cities Design“ [11SMCD; 3 + 2; 6; 

z, zk; Přibyl]. 

 

3. semestr – studijní program SC 

(studijní plán uskutečňovaný na University of Texas at El Paso) 

(zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Předměty, které si studenti studijního programu SC zapíší na University of Texas 

at El Paso (UTEP, USA) (která je zajištuje svými akademickými pracovníky a ve svých 

prostorách) v rámci studia společné uskutečňovaného studijního programu 

s University of Texas at El Paso podle § 47a zákona o VŠ: 

Systems Engineering Fundamentals UTEP 3-1 4 + 8 12 zk Mondragon 

UTEP Elective 1* UTEP 3-2 4 + 8 12 zk  

Thesis 3** UTEP 3-3 0 + 4 6 z  

* Studenti studijního programu SC si v rámci předmětu „UTEP Elective 1“ zapíší po 

konzultaci s vedoucím své diplomové práce vždy 1 z následujících 9 předmětů – „Sustainable 

Engineering Design“ [CE5356; 4 + 8; 12; zk; Tandon], „Traffic Engineering“ [CE5358; 4 + 8; 

12; zk; Cheu], „Traffic Flow and Simulation Modeling“ [CE5361; 4 + 8; 12; zk; Cheu], 

„Database Management“ [CS5390; 4 + 8; 12; zk; Rosales], „Secured Web-based Systems“ 

[CS5339; 4 + 8; 12; zk; Longpre], „Software Construction“ [CS5374; 4 + 8; 12; zk; Badreddin], 

„Smart Grid Fundamentals“ [EE5383; 4 + 8; 12; zk; Mandal], „Systems Engineering 

Management“ [SE5342; 4 + 8; 12; zk; Macias] a „Systems Modelling and Simulation“ 

[SE5348; 4 + 8; 12; zk; Akundi] nebo z aktuální nabídky UTEP. 

** Studenti ČVUT v Praze Fakulty dopravní dokončují diplomovou práci, obhajují 

diplomovou práci a konají státní závěrečné zkoušky na University of Texas at El Paso (UTEP, 

USA). 
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4. semestr – studijní program SC 

(studijní plán uskutečňovaný na University of Texas at El Paso) 

(zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Povinné předměty 

a povinně volitelné předměty typu A 

Kód 

předmětu 

Počet 

hodin 

týdně 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Předměty, které si studenti studijního programu SC zapíší na University of Texas 

at El Paso (UTEP, USA) (která je zajištuje svými akademickými pracovníky a ve svých 

prostorách) v rámci studia společné uskutečňovaného studijního programu 

s University of Texas at El Paso podle § 47a zákona o VŠ: 

Web Based Data Integration UTEP 4-1 4 + 8 12 zk Villanueva 

UTEP Elective 2* UTEP 4-2 4 + 8 12 zk  

Thesis 4** UTEP 4-3 0 + 4 6 z  

* Studenti studijního programu SC si v rámci předmětu „UTEP Elective 2“ zapíší po 

konzultaci s vedoucím své diplomové práce vždy 1 z následujících 9 předmětů – „Advanced 

Design of Structural Systems“ [CE5304; 4 + 8; 12; zk; Weidner], „Risk and Reliability Analysis 

of Engineering Systems“ [CE5310; 4 + 8; 12; zk; Ferregut], „Urban Transportation Planning“ 

[CE5362; 4 + 8; 12; zk; Cheu], „Computer Security“ [CS5352; 4 + 8; 12; zk; Tosh], „Mobile 

Application Development“ [CS5390; 4 + 8; 12; zk; Cheon], „Data Communications“ [EE5330; 

4 + 8; 12; zk; Gonzalez], „Image Processing“ [EE5372; 4 + 8; 12; zk; Cabrera] a „Power 

System Operations“ [EE5388; 4 + 8; 12; zk; Mandal] nebo z aktuální nabídky UTEP. 

** Studenti ČVUT v Praze Fakulty dopravní dokončují diplomovou práci, obhajují 

diplomovou práci a konají státní závěrečné zkoušky na University of Texas at El Paso (UTEP, 

USA). 
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STUDIJNÍ PLÁNY NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH 

STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

(KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA) 

DOPORUČENÉ ČASOVÉ PLÁNY STUDIA STUDIJNÍHO PROGRAMU 
N 3710 – TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH 

OBOR LA – LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

3. semestr – obor LA 

(platí do akademického roku 2020 – 2021 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Dopravní plánování a modelování 11DOPM 14 6 z, zk Kříž 

Stochastické systémy 11STS 14 4 z, zk Pecherková 

Hodnocení dopravních investic 17HDI 14 5 z, zk Dvořáčková 

Přepravní procesy 17PPC 10 3 zk Štěrba 

Návrh a programování databází 14NDB 8 2 kz Jeřábek 

Krizové řízení pro inženýrské obory 23KRIO 10 3 kz Michalcová 

Jazyk – angličtina 3 15JBA3 10 2 z Horáčková 

Jazyk – francouzština 3 

nebo 

Jazyk – italština 3 

nebo 

Jazyk – němčina 3 

nebo 

Jazyk – ruština 3 

nebo 

Jazyk – španělština 3 

15JBF3 

nebo 

15JBI3 

nebo 

15JBN3 

nebo 

15JBR3 

nebo 

15JBS3 

10 2 z Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Rezlerová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Povinně volitelný předmět typu B 3* **W2** 8 3 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  5    

* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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4. semestr – obor LA 

(platí do akademického roku 2020 – 2021 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Jazyk – angličtina 4 15JBA4 10 2 zk Horáčková 

Jazyk – francouzština 4 

nebo 

Jazyk – italština 4 

nebo 

Jazyk – němčina 4 

nebo 

Jazyk – ruština 4 

nebo 

Jazyk – španělština 4 

15JBF4 

nebo 

15JBI4 

nebo 

15JBN4 

nebo 

15JBR4 

nebo 

15JBS4 

10 2 zk Veselková 

nebo 

Veselková 

nebo 

Rezlerová 

nebo 

Michlová 

nebo 

Hricsina 

Puškinová 

Diplomová práce **XNDP 70 18 kz*  

Seminář k diplomové práci **XN4K 8 8 z**  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  2    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  1    

* Klasifikovaný zápočet uděluje vedoucí diplomové práce nebo vedoucí příslušného 

ústavu. Udělená klasifikace musí souhlasit s klasifikací udělenou v posudku vedoucího 

diplomové práce v rámci obhajoby diplomové práce. 

** Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce nebo vedoucí příslušného ústavu. 
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OBOR PL – PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY 

1. semestr – obor PL (platí do akademického roku 2021 – 2022 pro nově přijaté 

studenty, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Bezpečnost v letecké dopravě 21BLED 14 4 z, zk Lališ 

CNS systémy 21CNSY 16 4 z, zk Pleninger 

Letecké konstrukce a stavba letadel 21LKSK 16 6 z, zk Keller 

Provoz letecké dopravy 21PLD 14 5 z, zk Kafková 

Pohon letadel 21POHK 16 7 z, zk Hanus 

Šetření leteckých nehod 22SLN 12 2 kz Mündel 

Jazyk – angličtina 1 15J2A1 10 2 z Horáčková 

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  6    
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2. semestr – obor PL (platí do akademického roku 2021 – 2022 pro nově přijaté 

studenty, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Principy návrhu dopravních prostředků 16PDP 8 2 zk Machan 

Kosmické technologie 21KST 10 3 zk Hospodka 

Navigace a systémy řízení letu 21NSR 16 5 z, zk Hospodka 

Spolehlivost letadlové techniky 21SPOL 12 4 z, zk Štumbauer 

Air Traffic Management 21AITM 14 4 kz Strouhal 

Security v letecké dopravě 23SCT 12 4 kz Jirovský 

Jazyk – angličtina 2 15JBA2 10 2 z Horáčková 

Povinně volitelný předmět typu B 1* **W2** 8 3 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 2* **W2** 8 3 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  3    

* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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3. semestr – obor PL 

(platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Stochastické systémy 11STS 14 4 z, zk Pecherková 

Ergonomie v letectví 21ERGK 18 6 z, zk Socha 

Přístrojové systémy letadel a kosmických 

prostředků 

21PSAP 14 4 z, zk Hovorka 

Údržba letadlové techniky 21ULET 16 6 z, zk Kunčíková 

Letecká angličtina 1 21LEN1 10 2 z Matyáš 

Jazyk – angličtina 3 15JBA3 10 2 z Horáčková 

Povinně volitelný předmět typu B 3* **W2** 8 3 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 4* **W2** 8 3 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  2    

Počet zápočtů  6    

* Studenti si musí v rámci volby povinně volitelných předmětů typu B jednou za 

studium tento předmět vybrat ze skupiny povinně volitelných předmětů typu B s humanitním 

zaměřením, které jsou vypisovány ústavem K615. 
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4. semestr – obor PL 

(platí do akademického roku 2022 – 2023 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2023 – 2024) 

Garant oboru: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení Přednášející 

Letecká angličtina 2 21LCA2 10 2 z, zk Matyáš 

Jazyk – angličtina 4 15JBA4 10 2 zk Horáčková 

Diplomová práce **XNDP 70 18 kz*  

Seminář k diplomové práci **XN4K 8 8 z**  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  2    

Počet klasifikovaných zápočtů  1    

Počet zápočtů  2    

* Klasifikovaný zápočet uděluje vedoucí diplomové práce nebo vedoucí příslušného 

ústavu. Udělená klasifikace musí souhlasit s klasifikací udělenou v posudku vedoucího 

diplomové práce v rámci obhajoby diplomové práce. 

** Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce nebo vedoucí příslušného ústavu. 
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DOPORUČENÝ ČASOVÝ PLÁN STUDIA STUDIJNÍHO PROGRAMU 
N1041A040005 – LA – LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

1. semestr – studijní program LA (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Lineární programování 2 11LIP2 10 3 z, zk Nagy 

Teorie her a optimální rozhodování 11TER 8 2 zk Hykšová 

Logistika ve Smart Cities 17LSC 14 6 z, zk Horák 

Technologie železniční dopravy 17TZNK 12 5 z, zk Janoš 

Teorie zásob, obnovy a rozvrhy 17TZOK 10 4 z, zk Teichmann 

Geografické informační systémy 14GISS 8 2 kz (Vlčková) 

Management dopravních systémů 17MADS 8 2 kz Štěrba 

Technologie silniční dopravy 17TSI 8 2 kz Drábek 

Jazyk – angličtina 1 15J2A1 10 2 z (Horáčková) 

Jazyk – francouzština 1 

nebo 

Jazyk – italština 1 

nebo 

Jazyk – němčina 1 

nebo 

Jazyk – ruština 1 

nebo 

Jazyk – španělština 1 

15J2F1 

nebo 

15J2I1 

nebo 

15J2N1 

nebo 

15J2R1 

nebo 

15J2S1 

10 2 z (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Skalický) 

nebo 

(Gottwaldová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  5    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  6    
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2. semestr – studijní program LA (platí do akademického roku 2027 – 2028 pro nově 

přijaté studenty, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Teorie hromadné obsluhy 11THRO 8 2 zk Voráčová 

Kvantitativní metody v dopravě 17KMDK 14 7 z, zk Mocková 

Manažerské informační systémy 

v dopravě 

17MID 10 3 z, zk Baroch 

Řízení komerčních projektů v dopravě 17RKOP 10 3 z, zk Mertlová 

Big Data 14BIG 8 2 kz (Mejstřík) 

Telekomunikace 14TEL 10 3 kz Zelinka 

Dopravní chování 17DOCH 10 3 kz Braun 

Kohlová 

Jazyk – angličtina 2 15JBA2 10 2 z (Horáčková) 

Jazyk – francouzština 2 

nebo 

Jazyk – italština 2 

nebo 

Jazyk – němčina 2 

nebo 

Jazyk – ruština 2 

nebo 

Jazyk – španělština 2 

15JBF2 

nebo 

15JBI2 

nebo 

15JBN2 

nebo 

15JBR2 

nebo 

15JBS2 

10 2 z (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Rezlerová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Povinně volitelný předmět typu B 1* **W2** 8 3 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  4    

Počet zápočtů  5    
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3. semestr – studijní program LA (zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Dopravní plánování a modelování 11DOPM 14 6 z, zk Přibyl 

Stochastické systémy 11STS 14 4 z, zk Uglickich 

Přepravní procesy 17PPC 10 3 zk Štěrba 

Řízení veřejných investičních projektů 

v dopravě 

17RVIP 14 5 z, zk Mertlová 

Aplikace marketingových nástrojů 

v dopravě 

17AMAK 10 2 kz (Skolilová) 

Jazyk – angličtina 3 15JBA3 10 2 z (Horáčková) 

Jazyk – francouzština 3 

nebo 

Jazyk – italština 3 

nebo 

Jazyk – němčina 3 

nebo 

Jazyk – ruština 3 

nebo 

Jazyk – španělština 3 

15JBF3 

nebo 

15JBI3 

nebo 

15JBN3 

nebo 

15JBR3 

nebo 

15JBS3 

10 2 z (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Rezlerová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Povinně volitelný předmět typu B 2 **W2** 8 3 kz  

Povinně volitelný předmět typu B 3 **W2** 8 3 kz  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  4    

Počet klasifikovaných zápočtů  3    

Počet zápočtů  5    
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4. semestr – studijní program LA (zahájení výuky od akademického roku 2021 – 2022, 

platí do akademického roku 2028 – 2029 pro standardní dobu studia posledních 

přijatých studentů, platnost akreditace do akademického roku 2028 – 2029) 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 

Počet 

hodin / 

semestr 

Počet 

kreditů 
Ukončení 

Garant 

předmětu 

(vyučující) 

Jazyk – angličtina 4 15JBA4 10 2 zk* (Horáčková) 

Jazyk – francouzština 4 

nebo 

Jazyk – italština 4 

nebo 

Jazyk – němčina 4 

nebo 

Jazyk – ruština 4 

nebo 

Jazyk – španělština 4 

15JBF4 

nebo 

15JBI4 

nebo 

15JBN4 

nebo 

15JBR4 

nebo 

15JBS4 

10 2 zk* (Veselková) 

nebo 

(Veselková) 

nebo 

(Rezlerová) 

nebo 

(Michlová) 

nebo 

(Hricsina 

Puškinová) 

Diplomová práce pro studijní program LA **XNDM 70 18 z  

Seminář k diplomové práci **XN4K 8 8 z**  

Počet hodin / semestr  98    

Počet kreditů  30    

Počet zkoušek  2    

Počet klasifikovaných zápočtů  0    

Počet zápočtů  2    

* Zkoušku lze složit až po získání 3 zápočtů z téhož jazyka za 1. až 3. semestr. 

** Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce nebo vedoucí příslušného ústavu. 
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DOKTORSKÉ STUDIUM 

STUDIJNÍ PROGRAM 

D – DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA 

Garant studijního programu: Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 
Ukončení Garant předmětu (vyučující) 

Aplikovaná matematika 11APM zk Nagy (Nagy, Uglickich) 

Dopravní inženýrství a bezpečná 

udržitelná mobilita 

12DIB zk Čarský (Čarský, 

Kocourek, Mičunek) 

Jazyk – angličtina 15JAA zk Lancová (Lancová) 

Povinně volitelné předměty 
Kód 

předmětu 
Ukončení Garant předmětu (vyučující) 

Informační modely staveb 12BIM zk Týfa (Týfa) 

Bezpečnost dopravy 12BZD zk Kocourek (Kocourek) 

Dopravní řešení v územním plánování 12DRU zk Kočárková (Kočárková) 

Estetika a ekologie dopravních staveb 12EDS zk Neubergová 

(Neubergová) 

Kolejová doprava 12KOD zk Týfa (Týfa) 

Řízení dopravy a dopravní excesy 12REX zk Kocourek (Kocourek) 

Teorie dopravního proudu II 12TIR2 zk Čarská (Čarská) 

Vybrané problémy ekologie v dopravě 12VPE zk Neubergová 

(Neubergová) 

Informační technologie v dopravě 14ITV zk Kaliková 

(Hajzler, Kaliková, Krčál) 

Jazyk – francouzština 15JAF z Veselková (Veselková) 

Jazyk – němčina 15JAN z Štikarová (Štikarová) 

Jazyk – ruština 15JAR z Michlová (Michlová) 

Jazyk – španělština 15JAS z Hricsina Puškinová 

(Hricsina Puškinová) 

Aktivní bezpečnost 16ABI zk Machan 

(Bouchner, Machan) 

Automatizace dopravních a stavebních 

technologií 

16AT zk Voštová (Voštová) 

Dynamika a výpočetní metody 

v konstrukci a zkušebnictví 

vozidel 

16DVZ zk Bouchner 

(Bouchner, Mík, Plomer) 

Ekonomika dopravy a telekomunikací 17EDTD zk Teichmann (Teichmann) 

Modelování technologických procesů 17MTP zk Pastor (Pastor) 

Technologie železniční dopravy 17TZEL zk Janoš (Drábek, Janoš) 

Aplikovaná pružnost a pevnost 18APP zk Jiroušek (Jiroušek) 

Biomechanika a bezpečnost člověka 

v dopravě 

18BBC zk Kytýř (Kytýř) 
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STUDIJNÍ PROGRAM 
D – DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA 

(POKRAČOVÁNÍ) 

Garant studijního programu: Prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D. 

Povinně volitelné předměty 

(pokračování) 

Kód 

předmětu 
Ukončení Garant předmětu (vyučující) 

Bezkontaktní měření v experimentální 

mechanice 

18BME zk Kytýř (Kytýř, Zlámal) 

Materiály pro konstrukce v dopravě 18MKD zk Valach (Valach) 

Numerické metody mechaniky 

a dynamiky 

18NMMD zk Jiroušek (Jiroušek) 

Zkušební metody konstrukcí a 

materiálů 

18ZKM zk Kytýř (Kytýř, Zlámal) 

Modelování příčin a procesů 

dopravních nehod 

22MPN zk Mičunek 

(Mičunek, Schmidt) 

Prostupy reverzního inženýrství 

v dopravě 

22PRI zk Schmidt 

(Frydrýn, Schmidt) 
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STUDIJNÍ PROGRAM 
L – LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 
Ukončení Garant předmětu (vyučující) 

Aplikovaná matematika 11APM zk Nagy (Nagy, Uglickich) 

Jazyk – angličtina 15JAA zk Lancová (Lancová) 

Logistika 17LOGI zk Horák (Horák) 

Povinně volitelné předměty 
Kód 

předmětu 
Ukončení Garant předmětu (vyučující) 

Genetické a evoluční algoritmy 14GEA zk Fábera (Fábera) 

Informační technologie v dopravě 14ITV zk Kaliková 

(Hajzler, Kaliková, Krčál) 

Jazyk – francouzština 15JAF z Veselková (Veselková) 

Jazyk – němčina 15JAN z Štikarová (Štikarová) 

Jazyk – ruština 15JAR z Michlová (Michlová) 

Jazyk – španělština 15JAS z Hricsina Puškinová 

(Hricsina Puškinová) 

Aplikace IT technologií v dopravě 17AITD zk Baroch (Baroch) 

Aplikované marketingové nástroje 17AMN zk Mertlová (Dvořáčková, 

Mertlová, Skolilová) 

Ekonomika dopravy a telekomunikací 17EDTD zk Teichmann (Teichmann) 

Finanční management 17FIMA zk Mertlová 

(Dvořáčková, Mertlová) 

Kombinovaná přeprava 17KBP zk Štěrba (Štěrba) 

Kalkulace nákladů v dopravě 17KND zk Dvořáčková 

(Dvořáčková) 

Kvalita v dopravě 17KVD zk Vančura (Vančura) 

Projektový management 17PMG zk Mertlová (Mertlová) 

Pokročilé metody matematického 

programování 

17PMM zk Teichmann (Teichmann) 

Teorie dopravy 17TRDL zk Mocková 

(Mocková, Teichmann) 

Technologie železniční dopravy 17TZEL zk Janoš (Drábek, Janoš) 

Geoinformační inženýrství 20GEOI zk Vlčková (Vlčková) 

Řízení dopravních systémů 20RDSY zk Tichý (Tichý) 

Smart City 20SC zk Svítek (Svítek) 

Systémová analýza 20SYAP zk Vlčková 

(Vlčková, Votruba) 

Air Traffic Management 21ATML zk Kraus (Kraus) 
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STUDIJNÍ PROGRAM 
P – PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY 

Garant studijního programu: Doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D. 

Povinné předměty 
Kód 

předmětu 
Ukončení Garant předmětu (vyučující) 

Aplikovaná matematika 11APM zk Nagy (Nagy, Uglickich) 

Jazyk – angličtina 15JAA zk Lancová (Lancová) 

Air Traffic Management 21ATM zk Kraus (Kraus) 

Povinně volitelné předměty 
Kód 

předmětu 
Ukončení Garant předmětu (vyučující) 

Aplikovaná statistika 11ASTA zk Uglickich 

(Nagy, Uglickich) 

Informační technologie v dopravě 14ITV zk Kaliková 

(Hajzler, Kaliková, Krčál) 

Jazyk – francouzština 15JAF z Veselková (Veselková) 

Jazyk – němčina 15JAN z Štikarová (Štikarová) 

Jazyk – ruština 15JAR z Michlová (Michlová) 

Jazyk – španělština 15JAS z Hricsina Puškinová 

(Hricsina Puškinová) 

Ekonomika dopravy a telekomunikací 17EDTD zk Teichmann (Teichmann) 

Logistika 17LGP zk Horák (Horák) 

Provozní optimalizace 17PO zk Teichmann 

(Socha, Teichmann 

Aplikovaná pružnost a pevnost 18APP zk Jiroušek (Jiroušek) 

Bezpečnost v letectví 21BVLE zk Vittek (Lališ, Vittek) 

Lidský činitel v letectví 21LCL zk Socha (Háčik, Socha) 

Navigační systémy 21NASY zk Hospodka 

(Hospodka, Polánecká) 

Přehledové systémy v letectví 21PRSY zk Hospodka 

(Hospodka, Pleninger) 

Vyšetřování leteckých nehod 22VYLN zk Mičunek (Mičunek, Plos) 

Krizový management 23KRM zk Jirovský 

(Jirovský, Macková) 



 

 



 

 

3. část 

Informace 

o předmětech 

 

 

 

2020 – 2021 

FAKULTA 

DOPRAVNÍ 
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POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

A POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TYPU A 

BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 

POVINNÉ PŘEDMĚTY A POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TYPU A 

 

Název předmětu: Algoritmizace a datové struktury Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: kz 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Studenti budou seznámeni s vybranými základními a odvozenými datovými 

strukturami, s algoritmy, jejich vlastnostmi a postupem jejich návrhu. Studenti budou 

analyzovat úlohy, navrhnou teoretické řešení dané úlohy a výsledný algoritmus zapíší pomocí 

vývojových diagramů, procvičí se ve čtení algoritmů zapsaných pomocí vývojového diagramu 

a využijí základy Booleovy algebry při sestavování podmínek pro algoritmy. 

 

Název předmětu: Aplikovaná ekologie Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Základní ekologické principy. Atmosféra, znečištění ovzduší dopravou, smog, podíl 

dopravy na emisích skleníkových plynů. Doprava v rámci jednotlivých složek životního 

prostředí. Ochrana přírody a krajiny, střet dopravních staveb a chráněných ploch v rámci 

NATURA 2000. Aktuální ekologické problémy současnosti. Hodnocení ztrát z dopravy, 

především v kontextu provozu na dopravních cestách i zdržení výstavby dopravních staveb. 

 

Název předmětu: Aplikovaná telematika Rozsah: 4 + 3 

Určen pro: obor ITS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Strategické dokumenty v oblasti ITS a návazné legislativní a technické dokumenty. 

Architektura ITS včetně návrhu v UML. Datové modely, lokalizační tabulky, FCD a jejich 

praktické využití v reálných systémech. Konkrétní telematické systémy v praxi a aspekty jejich 

provozu. Vazba ITS na další síťová odvětví a koncept kooperativních systémů, smart cities 

a energetické aspekty dopravy. 
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Název předmětu: Automatizace a měření Rozsah: 3 + 3 

Určen pro: obor ITS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Seznámení s pojmy agent, racionální agent, jejich ztotožnění s prvky dopravních 

systémů, analogie v přírodě, regulace v otevřené smyčce a řízení v uzavřeném regulačním 

obvodu, reaktivní systémy. Identifikace dynamických systémů. Měření základních 

elektrotechnických a fyzikálních veličin, měření na stejnosměrné i střídavé jednofázové 

i třífázové soustavě. Stejnosměrné a střídavé elektrické motory, rozvodné soustavy. 

Připojování spotřebičů. 

 

Název předmětu: Calculus 1 Rozsah: 2 + 4 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z, zk 

1 

Anotace:    

Posloupnost reálných čísel a její limita. Základní vlastnosti zobrazení. Funkce jedné 

reálné proměnné, její limita a derivace. Geometrické vlastnosti n-rozměrného Euklidova 

prostoru a kartézský systém souřadnic. Geometrický význam diferenciálu funkce více 

reálných proměnných, diferenciální počet funkcí více reálných proměnných. 

 

Název předmětu: Calculus 2 Rozsah: 2 + 3 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z, zk 

2 

Anotace:    

Neurčitý integrál, Newtonův integrál, Riemannův integrál funkce jedné reálné 

proměnné, nevlastní Riemannův integrál, Riemannův integrál v Rn. Riemannův integrál přes 

regulární nadplochu. Křivkový a plošný integrál druhého druhu, Stokesovy věty. Obyčejné 

diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními 

koeficienty, soustava lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. 

 

Název předmětu: Cizí jazyk – angličtina 1 Rozsah: 0 + 4 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z 

3 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti 

jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. 

Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. 

Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami. 
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Název předmětu: Cizí jazyk – angličtina 2 Rozsah: 0 + 4 

Určen pro: obor PIL + TUL + DOS + LOG + ITS + LED 

+ specializace LOG 

Ukončení: 

Semestr: 

z, zk 

4 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti 

jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. 

Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. 

Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami. 

 

Název předmětu: Cizí jazyk – francouzština 3 / italština 3 

/ němčina 3 / ruština 3 / španělština 3 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 4 

z 

Určen pro: obor DOS + LOG + ITS + LED + specializace LOG Semestr: 5 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti 

jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. 

Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. 

Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami. 

 

Název předmětu: Cizí jazyk – francouzština 4 / italština 4 

/ němčina 4 / ruština 4 / španělština 4 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 4 

z, zk 

Určen pro: obor DOS + LOG + ITS + LED + specializace LOG Semestr: 6 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti 

jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. 

Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. 

Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami. 

 

Název předmětu: Databázové systémy Rozsah: 1 + 1 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Dbf. terminologie, základy relačních databázových systémů, struktura databáze, 

normalizace dat, modelování vztahů, relační algebra, nástroje a proces návrhu databáze, 

uživatelské rozhraní, vzdálený přístup k datům. Příkazy jazyka SQL. 
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Název předmětu: Datamining Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor LOG + specializace LOG Ukončení: kz 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Kurz poskytne studentům nástroje pro objevování informací ve velkých datových 

sadách. Dolování dat se týká zjišťování znalostí z obrovského množství dat a nalezení 

netriviálních závěrů. Témata budou obsahovat metody pro přípravu dat pro dolování dat, 

statistiky, vizualizaci dat, business intelligence, dolování znalostí a databáze, se zaměřením 

na analýzu velkých souborů dat, datové sklady a technologie OLAP pro získávání znalostí 

z dat. 

 

Název předmětu: Datová komunikace v letectví Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor PIL + TUL Ukončení: kz 

  Semestr: 4 + 6 

Anotace:    

Základní rozdělení komunikačních systémů v letectví, RCP, standardy síťové 

architektury, ACARS a ATN standardy. Datalink aplikace a služby, ATS datalink aplikace 

(CPDLC, ADS-C, FIS, …), AOC Aplikace. Datové toky v rámci přehledové domény. Datové 

toky mezi středisky ATC (OLDI zprávy). Network Manager Operations Centre (NMOC), 

družicová komunikace, internet na palubě letadla, bezdrátové komunikace používané 

v letectví. 

 

Název předmětu: Dopravní právo a související předpisy Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor LOG Ukončení: z 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Rozbor vybraných zákonů v dopravě (např. zákon o pozemních komunikacích, zákon 

o silniční dopravě, zákon o civilním letectví, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě), 

vybrané předpisy práva EU v oblasti dopravy. 

 

Název předmětu: Dopravní prostředky Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: kz 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Technické názvosloví v dopravní technice. Dopravní prostředek z hlediska legislativy. 

Konstrukce dopravního prostředku. Provoz dopravního prostředku. Vliv dopravního 

prostředku na životní prostředí. Dopravní prostředky a ekologie. Charakteristiky trakčních 

motorů – spalovací motory a elektromotory, jejich charakteristiky a principy přeměny energie. 

Konstrukce hnacího ústrojí vozidel. Přenos výkonu. 
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Název předmětu: Dopravní prostředky Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor LOG + specializace LOG Ukončení: kz 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Dopravní prostředek, funkce, princip, konstrukce. Silniční doprava, konstrukce 

a dynamika vozidel, vliv nákladu. Železniční doprava, bezpečnost, konstrukce vozidel. 

Systémy pohonu. Elektrická trakce. Překladiště. Technologické komponenty jednotlivých 

druhů dopravy. Řízení a obsluha v jednotlivých modech dopravy. Bezpečnost infrastruktury. 

 

Název předmětu: Dopravní průzkumy a simulace Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Teorie dopravního proudu. Způsoby sledování – profilové, prostorově časové. 

Automatické sčítání dopravy. Parametry bezpečnosti – nehodovost, konfliktní situace. 

Průzkumy ve veřejné hromadné dopravě. Přehled dopravních modelů pro mikrosimulace. 

Seznámení s pracovním prostředím aplikace. Vysvětlení pohybu vozidel v systému. Tvorba 

a simulace mikroskopického dopravního modelu. Vyhodnocení výstupních charakteristik. 

4D vizualizace modelu. 

 

Název předmětu: Dopravní psychologie Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: z 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Dopravní psychologie se zabývá především zkoumáním psychických procesů při 

různých činnostech osob řídících dopravní prostředky a jiných účastníků dopravy. Zahrnuje 

podmínky, na kterých závisí výkonnost a spolehlivost člověka v dopravních systémech. 

Zjišťuje závislost na individuálních vlastnostech člověka, na metodách výuky, výcviku 

a výchovy, na dopravní technice. 
 

 

Název předmětu: Dopravní technika Rozsah: 3 + 3 

Určen pro: obor ITS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Druhy dopravních prostředků, jejich hlavní vlastnosti a principy. Konstrukce a stavební 

prvky dopravních prostředků, důležitá legislativa, zkušebnictví. Pohony a přenos hnací síly, 

způsoby akumulace energie a její přeměny na kinetickou. Dynamika jízdy vozidel pozemní 

dopravy (podélná, příčná, svislá, řiditelnost, odpružení, kolo-vozovka), matematické řešení 

dynamických systémů. Konstrukční prvky pasivní, aktivní a integrované bezpečnosti vozidel. 
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Název předmětu: Dynamika jízdy vozidla Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Aplikace mechaniky pro systémy vozidel. Mechanismy zavěšení kol a náprav. 

Charakteristiky postavení kola k vozovce. Kontakt pneumatika – vozovka. Skluz za kluzové 

charakteristiky. Podélná dynamika vozidla, akcelerace a brzdění. Svislá dynamika, pérování 

a jízdní vlastnosti. Směrová dynamika, charakteristika stáčení. Podmínky stability jízdy. Vliv 

aerodynamických sil na stabilitu jízdy. Řízené a zpětnovazební systémy vozidel. Systémy 

ABS a ESP. 

 

Název předmětu: Dynamika konstrukcí a soustav Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Kmitání soustav s více stupni volnosti. Vlastní tvary a vlastní frekvence. Metoda 

konstant tuhosti, metoda konstant poddajnosti, další numerické metody. Soustavy se spojitě 

rozloženou hmotou. Rovnice kmitání v maticové formě. Numerické metody řešení kmitání. 

Metoda konečných prvků v dynamice těles a konstrukcí. Řešení kmitání rozkladem do 

vlastních tvarů. Metoda zpětné iterace podprostoru. Úvod do nelineárního kmitání soustav. 

 

Název předmětu: Ekonomicko matematické modely Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor LOG Ukončení: z 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Úvod do ekonomicko matematických modelů před jejich aplikací v konkrétních 

technických a ekonomických disciplínách. Formulace třídy problémů a metody použitelné 

v kvalitativně odlišných reálných situacích. Otázky interpretační a aplikační. 

 

Název předmětu: Ekonomika dopravního podniku Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Pojem ekonomie, mezní užitek, mezní náklady. Poptávková a nabídková funkce, tržní 

rovnováha, dokonalá konkurence, typy tržních uspořádání. Charakteristika dopravního trhu, 

dělba přepravní práce, podnik, jeho charakteristika a okolí, bilance podniku, majetek, kapitál, 

odpisy, náklady, tržby, zisk a jeho maximalizace. Finanční management v dopravě, 

podnikatelský plán a jeho specifika v dopravě, daně a poplatky v dopravě. 
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Název předmětu: Ekonomika dopravního podniku Rozsah: 4 + 2 

Určen pro: specializace LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Pojem ekonomie, mezní užitek, mezní náklady. Poptávková a nabídková funkce, tržní 

rovnováha, dokonalá konkurence, typy tržních uspořádání. Charakteristika dopravního trhu, 

dělba přepravní práce, podnik, jeho charakteristika a okolí, bilance podniku, majetek, kapitál, 

odpisy, náklady, tržby, zisk a jeho maximalizace. Podnikatelský plán a jeho specifika 

v dopravě, daně a poplatky v dopravě. 

 

Název předmětu: Ekonomika dopravního systému Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: specializace LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Makroekonomie, makroekonomické ukazatele, dopravní systém, externality dopravy, 

energetika v dopravě, sdílená ekonomika, dopravní systém státu a jeho kvantifikace, 

racionalizace dopravního systému. 

 

Název předmětu: Ekonomika letecké dopravy Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor LED Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Ekonomický význam LD. Náklady leteckého dopravce. Revenue management. Fuel 

management. Vliv vývoje měn na hospodaření dopravců. Poptávka, nabídka v LD. Poplatky 

v LD. Výběr letadlového parku, fleet asignment, stárnutí letadel. Bankroty LS. Plánování 

posádek. Marketing v LD. Cargo tarify a sazby. Konfigurace leteckých sítí. 

 

Název předmětu: Elektromagnetismus a optika Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor ITS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Elektrické pole, ustálený elektrický proud, magnetické pole, elektromagnetické pole. 

Optika. Úvod do fyziky pevných látek. 
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Název předmětu: Elektromagnetismus a optika Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor DOS + TUL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Elektrické pole, ustálený elektrický proud, magnetické pole, elektromagnetické pole. 

Optika. Úvod do fyziky pevných látek. 

 

Název předmětu: Evropský přístup k bezpečnosti leteckého 

provozu 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 2 

z, zk 

Určen pro: obor PIL Semestr: 6 

Anotace:    

Spolehlivost a životní cyklus systémů, základy teorie spolehlivosti, matematické 

nástroje spolehlivosti, analýzy spolehlivosti, systémy údržby, teorie provozní bezpečnosti 

a kvality, základní koncept bezpečnosti, řízení bezpečnosti, strategie řízení bezpečnosti, 

nebezpečí, rizika, řízení rizik. 

 

Název předmětu: Financování a investování v dopravě Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: specializace LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Zdroje financování dopravní infrastruktury, role veřejné správy při financování 

a realizaci investic v dopravě, projektový cyklus investičního projektu, dotační programy 

a jejich pravidla, hospodářská soutěž, efektivita a účelnost vynakládání veřejných prostředků, 

systémy hodnocení veřejných projektů a programů. 

 

Název předmětu: Financování ze zdrojů EU v dopravě Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Absolvent získá obecný přehled o regionální politice EU a o jejím praktickém 

provádění na úrovni členského státu, bude samostatně schopen vyhledávat a analyzovat 

informace o programech podpory EU. 

 

Název předmětu: Fyzika Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z, zk 

3 

Anotace:    

Kinematika, dynamika hmotného bodu, soustav částic a tuhého tělesa, mechanika 
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kontinua, termodynamika. 

 

Název předmětu: Geografie dopravních systémů Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor DOS + LOG + specializace LOG Ukončení: kz 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Územní diferenciace dopravního systému. Sociogeografická regionalizace a její vztah 

k dopravě. Souvislosti sociogegrafické a dopravní regionalizace ČR. Doprava a lokální / 

regionální rozvoj. Prostorové interakce – teoretický a metodologický rámec. Výzkum mobility 

– dopravní chování, volba dopravního prostředku a vliv na „modal-split“. 

Konkurenceschopnost dopravních módů. Praktické využití dopravně-geografické analýzy 

v dopravním plánování. 

 

Název předmětu: Geometrie Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

kz 

1 

Anotace:    

Základní zobrazovací metody – kótované a kosoúhlé promítání, Mongeova projekce 

a lineární perspektiva. Topografické plochy. Kinematika – invarianty pohybu v rovině, křivka 

jako trajektorie pohybu, výpočet okamžité rychlosti a zrychlení. Parametrizace křivek a ploch, 

výpočet invariantů křivky. Aplikace diferenciálního počtu při návrhu komunikací v silniční 

a železniční dopravě. 

 

Název předmětu: Hmotnost a vyvážení letadel Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Základní pojmy z oblasti hmotnosti a vyvážení. Základní hmotnosti letadel. Vážení 

a limitní hmotnosti letadel. Účinky přetížení letadla. Standardní hmotnosti cestujících, 

zavazadel a posádky. Způsoby stanovování zatížení letounu. Vyhotovení dokumentace pro 

let – loadsheet, trimsheet. Zajištění nákladu. Výpočet polohy těžiště. Vliv polohy těžiště na 

výkony letadla. 

 

Název předmětu: Informační systémy v dopravě Rozsah: 2 + 4 

Určen pro: obor ITS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Pokročilé databázové technologie. Informační systém jako speciální případ systému. 

Druhy informačních systémů. Historie informačních systémů. Technologie výstavby 
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informačního systému nad relačními databázovými systémy. Portálové řešení informačního 

systému. Technologie výstavby klienta a serveru (JavaScript and PHP). Technologie jazyka 

XML. 

 

Název předmětu: Integrace veřejné dopravy Rozsah: 3 + 0 

Určen pro: obor LOG Ukončení: zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Dopravní politika, vývoj prostorové organizace, integrace dopravní obsluhy, smluvní 

zajištění, veřejné služby v přepravě cestujících, financování, dělba tržeb, tarifní a odbavovací 

systémy, kontrola provozní a přepravní, právní podmínky podnikání ve veřejné dopravě, 

identifikace poptávky po přepravě, optimalizace nabídky dopravy, kritéria kvality, informační 

systémy, propagace a marketing. 

 

Název předmětu: Integrace veřejné dopravy Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: specializace LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Dopravní politika EU, dopravní politika ČR, dopravní sektorové strategie, územního 

plánování a vývoj prostorové organizace, integrace dopravní obsluhy v území, formy, náplň 

činnosti a organizační struktury IDS, vnitřní a vnější vazby, smluvní zajištění, přepravní 

vztahy, podmínky podnikání drážní a silniční linkové dopravy, jakost a kvalita, informační 

systémy, marketing. 

 

Název předmětu: Kinematika a dynamika Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Přímočarý a křivočarý pohyb hmotného bodu. Kinematika tuhého tělesa. Kinematika 

tuhé desky v rovině. Dynamika hmotného bodu a jeho soustav, pohybové rovnice. Dynamika 

tuhého tělesa, pohybové rovnice. Newtonova metoda, D´Alembertův princip. Kmitání s jedním 

stupněm volnosti. Kmitání volné a vynucené. Vynucené kmitání při buzení harmonickou silou. 

Kmitání tlumené. Základy teorie rázu. Úvod do řešení kmitání soustav s více stupni volnosti. 

 

Název předmětu: Konstrukce a systémy letadel 1 Rozsah: 4 + 3 

Určen pro: obor TUL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Požadavky a funkce konstrukce – trupu, křídla, řízení, přistávacího zařízení, pylonů, 
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gondol. Požadavky a funkce systémů – drenáže, rozvody vody, osvětlení. 

 

Název předmětu: Konstrukce a systémy letadel 2 Rozsah: 4 + 3 

Určen pro: obor TUL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Požadavky a funkce systémů – klimatizace, přetlakování, dodávky kyslíku, 

pneumatiky, hydrauliky, paliva, elektřina, odmrazování, protipožární vybavení. 

 

Název předmětu: Konstruování s podporou počítačů Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor TUL + společná část studijního programu Ukončení: kz 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Vymezení pojmu „Systémy CAD“. Úloha CAD v systémovém modelu projektování. 

Současné systémy CAD na našem trhu. Vytváření projektů, základní obecná pravidla práce 

v grafických aplikacích a CA systémech. Souřadné systémy, základní dovednosti v prostředí 

CAD (základy konstruování, kótování, význam a možnosti modifikací, uživatelská prostředí, 

možnosti projekcí, profily v prostředí AutoCAD, výkresy s rastrovými podklady). 

 

Název předmětu: Kvalita v dopravě Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: specializace LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Obecné pojetí kvality, normy a mezinárodní standardizace, integrované systémy 

řízení, moderní přístupy řízení kvality, kvalita v dopravě a logistice, metody měření kvality, 

management kvality, rizika a příležitosti, kvalita ve veřejné přepravě osob, zákaznický pohled, 

pohled dopravce a organizátora IDS, standardy kvality, náklady na kvalitu, marketing 

a spokojenost zákazníka. 

 

Název předmětu: Laboratoře z radiotelefonie Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Spojení VFR a IFR, obecné provozní postupy, pevné výrazy, standardní letecká 

frazeologie, vysílání číslic a písmen, volací značky, radiokorespondence v normálních 

a nouzových režimech, postup při ztrátě spojení a nezákonném zásahu, meteorologické 

informace, spojení HF. 



Povinné a volitelné předměty a povinně volitelné předměty typu A bakalářského studia 

209 

 

Název předmětu: Legislativa a provozní předpisy Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor LED Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Úvod do problematiky leteckých předpisů. Působnost mezinárodních i národních 

organizací v civilním letectví. Rozbor a výklad předpisů L 1-19, L-4444, L-7030, L-8168. 

Seznámení s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES), nařízeními Komise (EU) 

a rozhodnutími výkonného ředitele EASA. 

 

Název předmětu: Legislativa a provozní předpisy Rozsah: 4 + 2 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Úvod do problematiky leteckých předpisů. Působnost mezinárodních i národních 

organizací v civilním letectví. Rozbor a výklad předpisů L 1-19, L-4444, L-7030, L-8168, 

rozbor a výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), nařízení Komise (EU) 

a rozhodnutí výkonného ředitele EASA. 

 

Název předmětu: Letadla 1 Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor PIL + TUL + LED Ukončení: kz 

  Semestr: 2 + 4 

Anotace:    

Koncepční a konstrukční řešení letadel. Definice a všeobecné znalosti se zaměřením 

na letadlové soustavy a systémy. Soustavy primární a sekundární konstrukce. Vývoj 

požadavků ze strany provozovatelů, koncepce konstrukčních řešení. Definiční obor 

a kategorizace letadel. Výklad je věnovaný problematice letounů. Zatížení letadel a pevnostní 

řešení systémů draku letounu. 

 

Název předmětu: Letadla 2 Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor PIL + TUL + LED Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 + 5 

Anotace:    

Letová způsobilost letadel – základní pojmy používané v prostředí technického 

provozu letadel. Zodpovědnost a povinnosti výrobce, odborného dozoru a provozovatele. 

Legislativní požadavky letové způsobilosti na mezinárodní a národní úrovni. Statická pevnost 

a standardizace v této disciplíně. Aeroelasticita, inherentní a provozní spolehlivost. Únavová 

pevnost letadel a predikce provozních rezurzů. 
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Název předmětu: Létání vícečlenných posádek Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Rozbor bezpečnosti letecké dopravy z hlediska podílu lidského činitele. MCC – 

principy, fáze a metody práce posádky v obchodní letecké dopravě. CRM – vedení a velení 

v letecké posádce, vnímání situace, rozhodovací proces, komunikace ve vícečlenné posádce, 

vliv stresu a letového zatížení na výkonnost letecké posádky, úloha standardních operačních 

postupů, vliv automatizace na činnost posádky. 

 

Název předmětu: Letecká angličtina 1 Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor LED Ukončení: kz 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Seznámení s terminologií v oblasti civilního letectví v obecnějším kontextu 

a s důrazem na schopnost přijímat informace výhradně v angličtině. 

 

Název předmětu: Letecká angličtina 1 pro obor Profesionální pilot Rozsah: 0 + 4 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Cvičení zaměřená na plynulé čtení odborných textů, rozšíření slovní zásoby technické 

angličtiny, terminologie ve vztahu ke stavbě letadel, základům letu, leteckým motorům, 

přístrojům a vybavení, rozbory, týkající se témat leteckého provozu, provozních postupů, 

příslušné legislativy a postupů provozovatelů. 

 

Název předmětu: Letecká angličtina 1 pro obor Technologie údržby 

letadel 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 4 

z 

Určen pro: obor TUL Semestr: 5 

Anotace:    

Materiály používané v letecké výrobě. Struktury po tváření, slévání a svařování. 

Defektoskopické zkoušky. Defekty vznikající při výrobních procesech. 

 

Název předmětu: Letecká angličtina 2 Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor LED Ukončení: kz 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Předmět je zaměřen na odbornou terminologii v oblasti konstrukce letadel, základů 
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letu, leteckých motorů, přístrojů a systémů. 

 

Název předmětu: Letecká angličtina 2 pro obor Profesionální pilot Rozsah: 0 + 4 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Cvičení zaměřená na opakování a plynulejší komunikaci v rámci VFR i IFR spojení, 

spojení s technickým personálem na letišti, a plynulou konverzaci v rámci leteckých 

společností. 

 

Název předmětu: Letecká angličtina 2 pro obor Technologie údržby 

letadel 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 4 

z, zk 

Určen pro: obor TUL Semestr: 6 

Anotace:    

Zkoušení materiálů, protokoly o zkouškách. Opravy součástí s defekty. 

 

Název předmětu: Letecká legislativa 1 Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor TUL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Předpisový rámec (Úloha Mezinárodní organizace pro civilní letectví – ICAO, úloha 

EASA, úloha členských států, vztahy mezi částí 145, částí 66, částí 147 a částí M a vztahy 

mezi dalšími leteckými úřady) se znalostí na úrovni 1 pro kategorie B1 a B2. Část 66 

Osvědčující personál údržby a Část 145 Organizace oprávněné k údržbě se znalostí na 

úrovni 2 pro kategorie B1 a B2. Certifikace letadel. Typová certifikace. Doplňková typová 

certifikace. 

 

Název předmětu: Letecká legislativa 2 Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor TUL Ukončení: zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

EU OPS Obchodní letecká doprava se znalostí na úrovni 1 pro kategorie B1 a B2. 

Část M Nařízení komise č. 2042/2003 se znalostí na úrovni 2 pro kategorie B1 a B2. 

Programy údržby, kontroly a prohlídky údržby, ETOPS, MEL, AD, SB. Dokumentace údržby – 

příručky pro údržbu, příručka na opravu draku, ilustrovaný katalog součástek atd. 
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Název předmětu: Letecká navigace Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor LED Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Zeměkoule – tvar, význačné prvky a vlastnosti. Letecké mapy a jejich použití. Měření 

času. Navigace výpočtem. Radionavigační zařízení. Globální satelitní navigační systémy. 

Konstrukce tratí a jejich vlastnosti. 

 

Název předmětu: Letecké motory Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor PIL + TUL + LED Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 + 5 

Anotace:    

Letadlový pístový spalovací motor, teoretický základ, konstrukční uspořádání, 

pracovní charakteristiky. Vrtule, funkce, konstrukce a pracovní charakteristiky. Proudové 

turbínové motory, rozdělení, princip činnosti, tepelné oběhy a jejich vlastnosti. Konstrukční 

uspořádání a provozní charakteristiky turbínových motorů jedno a dvouproudových, motorů 

turbovrtulových a turbohřídelových. Pomocné energetické jednotky. 

 

Název předmětu: Letiště Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor LED Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Vztažný bod a teplota letiště, vyhlášené délky vzletových a přistávacích drah – RWY. 

Pojezdové dráhy a odbavovací plochy, předpolí, dojezdové dráhy, značení pohybových 

ploch, světelné soustavy, ochranná pásma. Vliv provozu letiště do životních podmínek – 

ekologie okolí letiště. Návazná pozemní doprava. 

 

Název předmětu: Letová praxe 1 Rozsah: 0 + 1 

Určen pro: obor PIL Ukončení: kz 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Praktická cvičení pro prohloubení teoretických znalostí v rozsahu alespoň PPL(A) 

z předmětů 010 až 090 v souladu s Částí FCL. Základy ovládání letounu, lety ve dvojím 

řízení, samostatné lety a navigační lety. 
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Název předmětu: Letová praxe 2 Rozsah: 0 + 1 

Určen pro: obor PIL Ukončení: kz 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Praktická cvičení pro prohloubení teoretických znalostí v rozsahu MEP land a IFR 

z příslušných předmětů v souladu s Částí FCL. Základy ovládání letounu podle přístrojů, lety 

ve dvojím řízení, nouzové postupy, sestupy a navigační lety. 

 

Název předmětu: Letová praxe 3 Rozsah: 0 + 1 

Určen pro: obor PIL Ukončení: kz 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Praktická cvičení pro prohloubení teoretických znalostí v rozsahu CRM a MCC 

z příslušných oblastí v souladu s Částí FCL. Lety ve vícečlenné posádce, součinnost, 

nouzové postupy, inkapacitace velitele letounu. 

 

Název předmětu: Lidská výkonnost a omezení Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL + LED Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 + 6 

Anotace:    

Lidská výkonnost a omezení, schopnost a způsobilost, statistika nehod, bezpečnost 

letu, základy letecké fyziologie, člověk a okolní prostředí, dýchání a krevní oběh, smyslový 

systém, zdraví a hygiena, udržování zdraví, intoxikace, ztráta pracovní schopnosti, základy 

letecké psychologie, zpracování informace člověkem, paměť a učení, teorie a model lidského 

omylu, tělesné rytmy a spánek, stres, únava, způsoby práce. 

 

Název předmětu: Lidský činitel v letectví Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor PIL Ukončení: zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Lidská výkonnost a omezení, schopnost a způsobilost, statistika nehod, bezpečnost 

letu, základy letecké fyziologie, člověk a okolní prostředí, dýchání a krevní oběh, smyslový 

systém, zdraví a hygiena, udržování zdraví, intoxikace, ztráta pracovní schopnosti, základy 

letecké psychologie, zpracování informace člověkem, paměť a učení, teorie a model lidského 

omylu, tělesné rytmy a spánek, stres, únava, způsoby práce. 
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Název předmětu: Lidský faktor a omezení v údržbě letadel Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: obor TUL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Rozbory statistik leteckých nehod, analýza chybových řetězců, analytické 

a klasifikační systémy lidského činitele, rizikový management. 

 

Název předmětu: Lineární algebra Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z, zk 

1 

Anotace:    

Vektorové prostory (lineární kombinace vektorů, závislost vektorů, dimenze, báze, 

souřadnice). Matice a maticové operace. Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení. 

Determinanty a jejich aplikace. Skalární součin vektorů. Podobnost matic (vlastní čísla 

a vlastní vektory). Kvadratické formy a jejich klasifikace. 

 

Název předmětu: Lineární programování Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor LOG + specializace LOG Ukončení: kz 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Řešení soustavy lineárních rovnic. Lineární model a jeho konstrukce. Základní úlohy: 

plánování výroby, směšovací problém, řezný problém, dopravní problém, přiřazovací problém. 

Geometrické řešení v rovině. Dualita, stabilita a citlivost. Úlohy o optimální produkci. Úlohy 

formulované jako přiřazovací problém. Nejkratší cesty grafem. 

 

Název předmětu: Logistika Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: obor LOG + specializace LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Definice logistiky, logistický řetězec, integrovaná logistika, logistické technologie, 

zásoby, logistické centrum, přepravní jednotky, manipulace, informační technologie 

v logistice, automatická identifikace zboží, doprava v logistice, mezinárodní logistika, 

spolupráce v logistice, city logistika, Smart Cities, vědní základy logistiky. 
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Název předmětu: Malý a střední podnik Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Malý a střední podnik – záměr, plán, trh, analýza, finance, řízení, rozhodování, přežití, 

růst. 

 

Název předmětu: Manažerské rozhodování Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor LOG Ukončení: z 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Rozhodování, racionalita, proces, stav světa, CPM, PERT, stromy, skupina, jistota, 

riziko, nejistota, preference. 

 

Název předmětu: Manažerské rozhodování a řízení Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: specializace LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Osvojení základních metod pro podporu rozhodování a řízení. Posluchači si aktivně 

vyzkouší metody jak kolektivního, tak i individuálního přístupu k rozhodování a řízení. Velká 

část bude věnována i osobnostnímu růstu v oblasti rozhodování a řízení. Teoretické znalosti 

budou vždy doplněny praktickým cvičením. 

 

Název předmětu: Marketing v dopravě Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: specializace LOG Ukončení: kz 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Seznámení se metodami využívanými pro potřeby marketingu v dopravě, resp. 

podpory prodeje a ovlivňování kupní ochoty obyvatelstva. Historický vývoj až po současné 

hlavní marketingové nástroje. Strategický marketing a marketingový plán dopravní firmy. 

 

Název předmětu: Matematické metody Rozsah: 3 + 3 

Určen pro: obor ITS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Základy matematické teorie řízení, základy matematického modelování a modelování 

z měřených dat, metody statistického učení, základy optimalizace, lineární a dynamické 

programování, vícekriteriální optimalizace. Grafové úlohy. 
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Název předmětu: Materiály Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Základní kurz nauky o materiálu vykládá výsledné mechanické vlastnosti látek na 

základě vazebných sil a mikrostruktury, výklad klade důraz na kovy jako hlavní konstrukční 

materiály, na technologické postupy řízení jejich struktury a tím i vlastností, ale zabývá se 

i ostatními významnými třídami materiálů - keramikou, polymery a kompozity. Pozornost je 

věnována i degradačním procesům v materiálech, defektoskopii a mechanickým zkouškám. 

 

Název předmětu: Měření a zpracování dat v silniční dopravě Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor DOS Ukončení: kz 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Obecné principy dopravních detektorů, specifické problémy v dopravních aplikacích, 

rozdílné technologie. Předzpracování dopravních dat pro nadstavbové matematické modely. 

Principy dalších analytických metod (rozhodovací stromy, shlukování, soft computing atd.). 

Systémové principy funkcí snímačů a akčních členů. Základy teorie měření a akčního 

působení. 

 

Název předmětu: Měřící metody a technika v dopravě Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: kz 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Geodetické základy v ČR, principy mapování, chyby geodetických měření, úhlová, 

délková a výšková měření, zaměřování a vytyčování, fotogrammetrie, vysokorychlostní 

kamery, měření zrychlení při dynamických procesech v dopravě. 

 

Název předmětu: Městská kolejová doprava Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Městská a příměstská kolejová doprava. Vedení tramvajových tratí ve vztahu 

k místním komunikacím. Geometrické parametry tramvajové koleje. Svršek tramvajové trati. 

Výhybky a další konstrukce tramvajových tratí. Tramvajové zastávky a obratiště. Metro a jeho 

základní charakteristiky. Sítě metra ve světě a historie budování metra v Praze. Geometrické 

parametry koleje metra. Svršek a spodek koleje metra. Stanice metra. Příměstská kolejová 

doprava. 
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Název předmětu: Meteorologie Rozsah: 1 + 1 

Určen pro: obor LED Ukončení: kz 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Složení zemské atmosféry. Vertikální rozvrstvení. Tlaky QNH, QFE, QFF, QME. 

Instabilita ovzduší. Atmosferické fronty. Atmosferické srážky, vznik a rozdělení. Turbulence. 

Fyzikální podmínky. Síly působící vznik větru. Cyklóna a anticyklóna. Gradientový, 

geostrofický a geocyklický vítr. Dohlednosti v leteckém provozu. Nebezpečné meteorologické 

jevy. Klimatologie. Cirkulace. Intertropoická fronta. Meteorologické zprávy. 

 

Název předmětu: Meteorologie 1 Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Složení, rozsah a vertikální členění atmosféry. Tlaky QNH, QFE, QFF, QNE, hustota 

a měření výšky. Vítr, turbulence, tryskové proudění a stojaté vlny. Vlhkost, adiabatické 

procesy. Tvorba a druhy oblačnosti, mlha, kouřmo, zákal. Srážky. Typy Vzduchových hmot, 

frontální rozhraní. Rozložení tlaku, cyklona, anticyklona, nefrontální tlakové níže. 

 

Název předmětu: Meteorologie 2 Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Klimatické zóny, tropická klimatologie, meteorologické situace středních šířek. 

Námraza, turbulence, střih větru, bouřky, tornáda, let ve stratosféře, horské oblasti, jevy, 

snižující dohlednost. Pozorování, meteorologické mapy, důležité informace pro plánování 

letů. 

 

Název předmětu: Metody dopravního prognózování Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: specializace LOG Ukončení: kz 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Techniky ekonomických analýz v oblasti analýzy závislostí, analýz a konstrukce 

časových řad a srovnávání hodnot statistických ukazatelů pomocí indexů a rozdílů. 
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Název předmětu: Metody ekonomických analýz Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor LOG Ukončení: kz 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Techniky ekonomických analýz v oblasti analýzy závislostí, analýz a konstrukce 

časových řad a srovnávání hodnot statistických ukazatelů pomocí indexů a rozdílů. 

 

Název předmětu: Modelování systémů a procesů Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL + DOS + LOG + LED 

+ specializace LOG 

Ukončení: 

Semestr: 

z, zk 

4 

Anotace:    

Systém a podsystém, vnější a vnitřní popis systému, spojitý a diskrétní systém, 

matematika jako nástroj, příklady formulace diferenčních a diferenciálních rovnic. Lineární 

a nelineární systém, stacionární a nestacionární systém, kauzalita. Konvoluční integrál. 

Laplaceova a Z transformace. Přenosová funkce. Stabilita LTI systémů. Diskretizace 

spojitých systémů. Spojování systémů. 

 

Název předmětu: Modely dopravy a dopravní excesy Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Parametry dopravního proudu a způsoby jejich měření. Modely dopravního proudu, 

zatížení komunikací, liniového a městského systému. Teorie front, šokové vlny. Kvalita 

dopravy a její hodnocení. Statistické charakteristiky v dopravě. Dopravní excesy, jejich rozbor, 

příčiny, identifikace a minimalizace jejich následků. Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

 

Název předmětu: Moderní programovací postupy Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor LOG + specializace LOG Ukončení: kz 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Seznámení s principy objektově orientovaného programování, polymorfismus, 

reference, práce s dynamickou pamětí, výjimky, dědění, generické programování, přetížení 

operátorů, knihovna STL, objektová implementace abstraktních datových typů, implementace 

grafu a grafových algoritmů se zaměřením na logistické problémy, evoluční techniky, 

zpracování souborů XML. 
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Název předmětu: Nákladní přeprava Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: specializace LOG Ukončení: z 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Nákladní doprava a její role v dopravním systému, podmínky realizace, spediční 

činnost. 

 

Název předmětu: Navigace Rozsah: 4 + 0 

Určen pro: obor PIL Ukončení: zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Tvary zeměkoule. Rozměry referenčních elipsoidu a geoidu. Souřadnicové sítě. Velké 

a malé kružnice. Loxodroma a ortodroma. Konvergence. Sférická trigonometrie. Matematické 

zjištění prvků loxodromy a průběhu ortodromy. Agona, isogona. Projekce map. Vlastnosti 

zobrazení. ICAO mapy. Jeppesson mapy. Časy - UTC, Zulu, LT. Časová pásma. Srovnávací 

navigace. Navigace výpočtem. INS / IRS, FMS. 

 

Název předmětu: Numerické metody mechaniky Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Nejpoužívanější numerické metody pro řešení úloh mechaniky jako jsou metoda sítí, 

metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, metoda konečných objemů a metoda 

hraničních prvků. Časová i prostorová diskretizace problému. Metoda konečných prvků, 

princip a odvození základních rovnic. Matice tuhosti, matice hmotnosti, matice tlumení prvku 

i konstrukce. Metody řešení soustav algebraických rovnic. Numerická integrace. 

Programování MKP. 

 

Název předmětu: Obchodně přepravní činnost Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor LED Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Obchodně provozní zkratky a názvosloví. Organizace a členění civilního letectví v ČR. 

Historie leteckého práva. Letecký zákon, letecké předpisy ICAO, EU. Mezinárodní organizace 

pro civilní letectví – IATA, ICAO, ECAC, JAA, EUROCONTROL. Letečtí dopravci. Prodej 

mezinárodní letecké dopravy. Globální distribuční a rezervační systém. Smlouvy mezi 

leteckými dopravci. Manuály a příručky pro letecký provoz. Letecká přeprava cestujících 

a zboží. 
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Název předmětu: Organizace a řízení městské hromadné dopravy Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Návrh dopravního opatření, návrh vedení linek, přepravní průzkumy, návrh provozních 

parametrů, jízdní řád, trasa a zastávky na lince, preference MHD, financování MHD, kvalita 

MHD. 

 

Název předmětu: Palubní přístroje Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor LED Ukončení: kz 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Rozdělení a základy konstrukce palubních přístrojů, palubní sítě a zdroje elektrické 

energie, přístroje pro kontrolu pohonných jednotek a draku, aerometrické přístroje, kompasy, 

gyroskopické přístroje, inerciální přístroje, radionavigační přístroje, radary, odpovídače, 

zapisovače, komplexní zpracování letových a navigačních parametrů. 

 

Název předmětu: Palubní přístroje Rozsah: 4 + 0 

Určen pro: obor PIL Ukončení: zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Rozdělení palubních přístrojů. Základy konstrukce palubních přístrojů. Palubní sítě 

a zdroje elektrické energie. Palubní přístroje pro kontrolu motoru, draku a ostatních systémů. 

Aerometrické přístroje. Snímače zemského magnetického pole, magnetický kompas. 

Gyroskopické přístroje. Inerciální přístroje. Radionavigační přístroje. Radary. Systémy 

kontroly a diagnostiky, zapisovače. Systémy pro komplexní zpracování letových 

a navigačních parametrů. 

 

Název předmětu: Pasivní bezpečnost vozidel Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Hodnocení dopravních nehod. Legislativa a zkušební postupy. Nárazové zkoušky. 

Vlastnosti karoserií. Mechanismy poranění. Zádržné systémy. Airbagy. Bezpečnost účastníků 

provozu. Matematické modelování. Systémy ponehodové bezpečnosti. 
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Název předmětu: Plánování a provádění letu Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL + LED Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Hmotnosti a vyvážení. Způsoby stanovování zatížení letounu. Vyhotovení 

dokumentace pro let – loadsheet, trimsheet. Výpočet polohy těžiště. Vážení letadel. Účinky 

přetížení letadla. Základní rychlosti. Vyhlášené délky letišť. Stanovení vzletové a přistávací 

výkonnosti. Drift down. ETOPS. MEL. Plánování a sledování letu. Volba tratě, hladiny 

a rychlosti. Mapy. ICAO ATC letový plán. Letištní provozní minima. Plán paliva. Provozní 

letový plán. 

 

Název předmětu: Počítačová podpora dopravního projektování Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: kz 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Přehled CAx aplikací pro podporu dopravního projektování. Rozšíření znalostí 

prostředí AutoCADu pro možnost automatizace základních úloh (programování, skriptování, 

možnosti předávání dat). Pokročilé úpravy bloků (atributy, vazba na databáze), práce 

v projektové skupině, externí reference. Základní úlohy pro projektování komunikací 

(klotoidická přechodnice, příčný a podélný řez). Základy modelování ve 3D. 

 

Název předmětu: Pokročilé materiály Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: kz 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Kurz rozvíjející poznatky z úvodní přednášky o materiálech. Fyzikálně podrobněji 

vykládá dynamiku defektů struktury, fázové diagramy binárních soustav a další pojmy. 

Zabývá se speciálními postupy řízení struktury. Získané poznatky aplikuje na výklad 

výrobních postupů moderních materiálů pro klíčová průmyslová odvětví. 

 

Název předmětu: Postupy údržby 1 Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor TUL Ukončení: kz 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Obecné základy a postupy údržby, legislativa, uvolňování do provozu, bezpečnost, 

vybavení. 
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Název předmětu: Postupy údržby 2 Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor TUL Ukončení: kz 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Dělení, údržba, kontrola a oprava typových částí konstrukce – spoje, potahy, ložiska, 

hadice, potrubí, převody, brzdy, tlumiče, hřídele, pružiny. 

 

Název předmětu: Postupy údržby 3 Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor TUL Ukončení: kz 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Speciální letecké technologie – diagnostika, povrchové úpravy, výroba částí draku, 

spojování částí draku, sendvičové konstrukce, kompozitní konstrukce. 

 

Název předmětu: Prevence silničních nehod Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor DOS Ukončení: kz 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Základní vazba příčiny – prevence, kolizní diagramy, příčiny nedání přednosti v jízdě, 

vliv počáteční rychlosti a počátku brzdění na rychlost střetovou, sjíždění dlouhého klesání, 

přeprava a upevnění nákladu, problematika chodců, typické nehody cyklistů a motocyklistů, 

brzdy, zimní podmínky, nevhodné parametry komunikací, viditelnost, protismykové vlastnosti 

vozovek, pevné překážky, asistenční systémy vozidel, technické závady vozidel. 

 

Název předmětu: Programování Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor TUL + společná část studijního programu Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Algoritmy – algoritmizace úlohy, vyšší programovací jazyky, úvod do jazyka C, 

proměnné, konzolový vstup a výstup, základní operátory, podmínky, příkaz switch, cykly, 

pole, funkce a procedury, rekurze, tvorba interaktivního programu s využitím funkcí 

a procedur. 

 

Název předmětu: Projektování pozemních komunikací Rozsah: 1 + 2 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Definice, dělení, vlastnictví, údržba, správa a rámcová kategorizace pozemních 
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komunikací. Směrový oblouk, přechodnice, klopení vozovky. Trasa pozemní komunikace 

v extravilánu. Rozhled pro zastavení a rozhledové trojúhelníky. Těleso pozemní komunikace 

– tvary a rozměry, spodní a vrchní stavba. Odvodnění a součásti pozemních komunikací. 

Bezpečnostní zařízení. Křižovatky - úrovňové neřízené, okružní, řízené, mimoúrovňové. 

 

Název předmětu: Provoz a design letišť Rozsah: 1 + 1 

Určen pro: obor LED Ukončení: kz 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Způsoby návrhu nových letišť a způsoby rozvoje stávajících. Podrobnější pohled na 

rozvoj pohybových ploch, odbavovacích terminálů a opravárenské základny letišť. 

Osvědčování provozních částí a postupy podle letištního manuálu ICAO. Plánování rozvoje 

a projekt, příprava a předpisová základna. 

 

Název předmětu: Provoz a design letišť Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL Ukončení: kz 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Způsoby návrhu nových letišť a způsoby rozvoje stávajících. Podrobnější pohled na 

rozvoj pohybových ploch, odbavovacích terminálů a opravárenské základny letišť. 

Osvědčování provozních částí a postupy podle letištního manuálu ICAO. Plánování rozvoje 

a projekt, příprava a předpisová základna. 

 

Název předmětu: Provoz a projektování místních komunikací Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Skladebné prvky místních komunikací, pěší a cyklistická doprava, úrovňové křižovatky, 

světelné signalizační zařízení, zklidňování dopravy, okružní křižovatky, stavební úpravy pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, doprava v klidu, doprava v území, indukce  

dopravy, organizace a regulace dopravy. 

 

Název předmětu: Provozní postupy a lety podle přístrojů Rozsah: 4 + 2 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Dokumentace Jeppesen. Úseky přiblížení. Přesná přiblížení ILS/PAR, MLS. Low 

Visibility Operation (LVO). Nepřesná přiblížení – ILS bez skluzové roviny, VOR/DME, NDB 

a SRA. Letištní provozní minima. Přiblížení okruhem. Vyčkávání, odletové a příletové tratě. 
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Přiblížení GNSS. Nastavení výškoměru. Provedení letu IFR. Postupy RNAV pro přiblížení 

a jejich ostatní využití. Postupy CDFA a principy zvyšování kapacity vzdušného prostoru. 

 

Název předmětu: Pružnost a pevnost Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor TUL + společná část studijního programu Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Prostý tah a tlak. Prostý ohyb. Smykové napětí při ohybu. Návrh a posouzení průřezu 

prutu. Ohybová čára prutu. Volné kroucení. Kombinovaná namáhání. Stabilita tlačených 

prutů. Návrh a posouzení na vzpěr. Nosník na pružném podkladu. Pevnostní analýzy. 

 

Název předmětu: Přeprava a zasilatelství Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor LOG Ukončení: z 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Smlouvy o přepravě; přepravní doklady, druhy dopravy a dopravní systém; 

multimodální doprava, tarify a ceny v dopravě, práva a povinnosti dopravce, přepravce 

a zasilatele, clo a celní úmluvy, Incoterms, pojištění v dopravě. 

 

Název předmětu: Racionalizace a kvalita dopravy Rozsah: 4 + 2 

Určen pro: obor LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Dopravní systém státu, výkon a efektivita systému, financování dopravy, kalkulace 

nákladů v silniční, železniční, letecké a vodní dopravě, racionalizace dopravního systému 

státu, kvalita dopravy a její standardizace, marketing a kvalita dopravy, náklady na kvalitu, 

cyklus kvality v dopravě a logistice, metody měření a nástroje zlepšování kvality. 

 

Název předmětu: Radionavigace Rozsah: 3 + 4 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Pozemní zaměřovač, ADF, VOR a Doppler – VOR, DME (dálkoměr), ILS, MLS, 

pozemní radar, palubní meteorologický radar, SSR a odpovídač. Radarová pozorování 

a využití k navigaci za letu. Prostorová navigace – obecná filozofie, přístrojové vybavení 

a jeho indikace, druhy vstupů systému prostorové navigace, VOR / DME (RNAV). Autopilot 

a letový povelový přístroj. Družicová navigace, systémy a jejich zálohování. 
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Název předmětu: Radiotelefonie a spojení Rozsah: 1 + 1 

Určen pro: obor PIL Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Spojení VFR a IFR, obecné provozní postupy, pevné výrazy, standardní letecká 

frazeologie, vysílání číslic a písmen, volací značky, radiokorespondence v normálních 

a nouzových režimech, postup při ztrátě spojení a nezákonném zásahu, meteorologické 

informace, spojení HF. 

 

Název předmětu: Řízení letového provozu Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor LED Ukončení: z 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Letové provozní služby a jejich rozdělení. Organizace toku letového provozu. 

Uspořádání vzdušného prostoru. Systémová podpora průletu letadla prostorem. Letový plán, 

forma, obsah. Rozstupy letadel. Zprávy letových provozních služeb, forma, obsah. 

Harmonizace a integrace ŘLP. CFMU a jeho subsystémy. Pružné využívání vzdušného 

prostoru – FUA. RVSM, RNP. Nové trendy v problematice ŘLP. 

 

Název předmětu: Řízení projektu Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Základní pojmy projektového řízení, standardy projektového řízení, organizační 

struktury v řízení projektů, projekty v dopravě a dopravní infrastruktuře a jejich specifika, 

studie proveditelnosti a CBA, hodnocení projektů, PPP projekty. 

 

Název předmětu: Řízení silniční dopravy Rozsah: 3 + 3 

Určen pro: obor ITS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Řízení dopravního uzlu, koordinace řízení v oblasti a liniové řízení dopravy na 

dálnicích. Principy řídicích systémů využívaných v praxi. Návrh SSZ dopravního uz lu a jeho 

kapacitní posouzení. Softwarové nástroje pro dopravní modely a simulace. Hardwarové 

vybavení řídicích systémů. Preference VHD a řešení pro zobrazování provozních informací 

a proměnné dopravní značení. 
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Název předmětu: Řízení železniční dopravy Rozsah: 3 + 3 

Určen pro: obor ITS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Úvod do železniční zabezpečovací techniky a dopravy, legislativa a normy, principy 

zabezpečení a kategorie zabezpečovacích zařízení, základní konstrukční prvky, napájecí 

zdroje a výkonová elektronika, vlaková zabezpečovací zařízení, systémy ETCS. 

Interoperabilita a zabezpečovací technika ve světě, zabezpečovací technika v MHD, systémy 

CBTC. 

 

Název předmětu: Silnice, dálnice a křižovatky Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Síť silnic a dálnic, dopravní výkon. Druhy směrových oblouků. Točky. Délky rozhledu 

pro zastavení a pro předjíždění. Úrovně kvality dopravy. Projekční prvky křižovatek. Úrovňové 

křižovatky. Okružní křižovatky. Mimoúrovňové křižovatky. Zvláštní typy křižovatek. Kapacita 

křižovatek. Konstrukce vozovek pozemních komunikací. Objekty na pozemních 

komunikacích. Hodnocení variant tras pozemních komunikací a jejich prostorového působení. 

 

Název předmětu: Správa a financování dopravy Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor DOS + LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 + 6 

Anotace:    

Uvedení problematiky dopravy a dopravní politiky ve společenském kontextu, 

problematika životního prostředí v dopravě, problematika ekonomických aspektů dopravy, 

správa a financování v dopravě. 

 

Název předmětu: Statika Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor TUL + společná část studijního programu Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

V předmětu se posluchači seznámí se základy výpočtu jednoduchých staticky určitých 

inženýrských konstrukcí. V průběhu semestru budou přednášeny a procvičovány partie 

statiky zahrnující kriteria podepření konstrukce a typy jejího zatížení. Důraz je kladen na 

analýzu průběhu vnitřních sil jednoduchých inženýrských konstrukcí. Závěrečná část kurzu je 

věnována průřezovým charakteristikám konstrukčních prvků. 
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Název předmětu: Statistika Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z, zk 

2 

Anotace:    

Základy pravděpodobnosti. Popisná statistika. Soubor a výběr, limitní věty. Bodový 

odhad, konstrukce , vlastnosti. Intervalové odhady. Parametrické testy. Neparametrické testy. 

Regresní a korelační analýza. 

 

Název předmětu: Systémová analýza Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Úvod je věnován základům systémového inženýrství, hlavním konceptům, typologii 

a identifikaci systémů. Dále se probírají typové úlohy systémové analýzy: o rozhraní, 

o cestách, o dekompozici a integraci, o zpětných vazbách, kapacitní úlohy, analýza procesů, 

úlohy o chování. Analyzují se procesy cílového chování, rozebírají se a aplikují se pojmy 

genetického kódu a identity systémů. 

 

Název předmětu: Systémy vozidel a interakce s řidičem Rozsah: 3 + 3 

Určen pro: obor ITS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Teorie řízení a regulace. Elektronické řídící systémy a jejich a vztah k dynamice jízdy, 

faktory působící na dynamiku jízdy, kolizní situace, prevence, testování. Vlastní diagnostika 

vozidla, vlivy vycházející z konstrukce vozidla a volby materiálu, volby technologie, datové 

podklady pro diagnostiku, legislativní požadavky. Vztah člověk – stroj v historii a současnosti. 

Ergonomie. Příčiny a projevy únavy, agresivity, monotonie. 

 

Název předmětu: Technická dokumentace Rozsah: 1 + 1 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: kz 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Technické normy a mezinárodní standardizace, druhy technických dokumentů 

a zacházení s nimi, pravidla zobrazování a kótování na strojnických a stavebních výkresech, 

druhy schémat a jejich tvorba, rozměrová a geometrická přesnost součástí, úprava a obsah 

výkresových listů. 
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Název předmětu: Technologie a materiály v letectví 1 Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor TUL Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Materiály a společnost, energie, ekologie. Základy termodynamiky kovů a jejich slitin. 

Základní materiály pro letecké konstrukce. 

 

Název předmětu: Technologie a materiály v letectví 2 Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor TUL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Exponované konstrukční materiály pro letectví a jejich fyzikální a technologické 

vlastnosti. Materiály kompozitní s kovovou, polymerní a keramickou matricí. Defektoskopické 

zkoušky materiálů. 

 

Název předmětu: Technologie dopravy a logistika Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Vymezení základních pojmů technologie dopravy a logistiky, etapy dopravního 

plánování, kvantifikace přepravních vztahů, plánování sítě linek, plánování grafikonu, 

plánování osobní a nákladní dopravy, organizace a řízení provozu jednotlivých dopravních 

módů, technologické aspekty z pohledu dopravce a přepravce, organizace městské dopravy, 

logistické technologie a jejich aplikace při využití jednotlivých druhů dopravy. 

 

Název předmětu: Technologie veřejné dopravy Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor LOG + specializace LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Obsahem předmětu je podrobný popis nových poznatků a základních principů 

hierarchického plánování dopravní obsluhy území veřejnou dopravou s vazbou na dopravní 

plánování a poptávku po přepravě. Předmět je zaměřen na proces vícenásobné 

a vícestupňové optimalizace systému veřejné dopravy. 
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Název předmětu: Telekomunikace a místní sítě Rozsah: 3 + 3 

Určen pro: obor ITS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Představení stávajícího stavu a aktuálních vývojových trendů telekomunikačních 

systémů s důrazem na jejich využití v ITS. Je vysvětleno legislativní prostředí poskytování 

telekomunikačních služeb, jsou představeny jednotlivé klíčové prvky a obvodová řešení 

telekomunikační systémů a jsou vysvětleny souvislosti mezi parametry jednotlivých částí 

a performačními indikátory telekomunikačních systémů, které jsou typicky integrální součásti 

ITS systémů. 

 

Název předmětu: Tělesná výchova 1 + Tělesná výchova 2 Rozsah: 0 + 1 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z 

1 + 2 

Anotace:    

Praktická výuka široké škály sportů: od úrovně základního výcviku až po výkonnostní 

sportovní trénink. Sporty: basketbal, volejbal, fotbal, tenis, stolní tenis, squash, florbal, 

kondiční kulturistika, plavání, kanoistika, aerobik. 

 

Název předmětu: Teorie grafů a její aplikace v dopravě Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Základní pojmy teorie grafů, cesty na grafech – minimální cesta, nejkratší cesta, 

maximální dráha, nejspolehlivější cesta, cesty s maximální kapacitou, konstrukční úlohy na 

grafech – kostra grafu, minimální kostra a maximální kostra grafu, obsluha vrcholů sítě, 

obsluha hran sítě, optimální trasování, toky na sítích – určení maximálního toku v rovinné, 

prostorové, intervalově ohodnocené síti, diskrétní lokační úlohy – vrcholová a hranová lokace. 

 

Název předmětu: Teorie konstrukcí Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor DOS Ukončení: kz 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Přetvoření rovinného prvku, virtuální práce. Silová metoda. Výpočet rámu silovou 

metodou. Zjednodušená deformační metoda. Výpočet rámu deformační metodou. Výpočet 

jednoduchého rovinného roštu. Obecná deformační metoda. Základy matematické pružnosti. 

Příklad statického výpočtu složitější staticky neurčité konstrukce. Energetické metody řešení 

prutových konstrukcí. Lagrangeův variační princip. Nosník na pružném Winklerově podkladu. 

Pasternakův model podloží. 
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Název předmětu: Teorie pilotního výcviku Rozsah: 4 + 4 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Výuka teoretických znalostí potřebných pro vstup do první fáze integrovaného výcviku. 

Výuka se řídí osnovami uvedenými v příručkách CZ/ATO-010. Předměty a jejich minimální 

rozsah je v souladu s požadavky nařízení EU č. 1178/2011 a předměty jsou číslovány 

v souladu s Částí FCL 010 až 090. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. 

 

Název předmětu: Turbínový motor 1 Rozsah: 3 + 3 

Určen pro: obor TUL Ukončení: kz 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Letadlový turbínový motor - první část předmětu, princip funkce, tepelné oběhy a jejich 

vlastnosti, výkon a tepelná účinnost. Základní moduly primární konstrukce motoru a jejich 

funkce, konstrukční provedení a pracovní charakteristiky s důrazem na jádro a hlavní 

konstrukční prvky motoru tvořené kompresorem, spalovací komorou a turbínou. Nerotační 

průtočné části motoru a jejich pracovní charakteristiky, ložiska uložení rotorů motoru. 

 

Název předmětu: Turbínový motor 2 Rozsah: 3 + 3 

Určen pro: obor TUL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Letadlový turbínový motor – detailní popis a vysvětlení účelu, činnosti a funkce 

obslužných systémů letadlového turbínového motoru – mazání, chlazení, dodávka a řízení 

množství paliva, spouštění motoru a indikace motorových provozních parametrů. Činnost, 

funkce a konstrukce turbovrtulových, turbohřídelových motorů a pomocných energetických 

jednotek. Zástavba motoru v letounu a diagnostické metody. 

 

Název předmětu: Údržba letecké techniky Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor PIL + LED Ukončení: z 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Provoz letadel a technický provoz. Systém prací na LT. Systémy údržby LT. Metody 

vyhledávání poruch, diagnostické prostředky pro kontrolu stavu LT. Výběr a kvalifikace 

leteckého personálu. Základní dokumentace pro údržbu. Postupy pro optimalizaci časových 

intervalů údržby. Nařízení č. 1321/2014 část 145. Vliv HF při údržbě LT. Nařízení ředitele 

EASA pro schvalování organizací pro údržbu letadel. 
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Název předmětu: Úvod do analýzy silničních nehod Rozsah: 1 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: kz 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Důležité parametry silnic, typické rozměry vozidel, s-t diagram, jízda v oblouku, složky 

reakční doby, zpětné odvíjení nehodového děje, poměry při střetech vozidel z hlediska 

deformací a účinků na posádky, videozáznamy z crash testů, řešení otázky kdo řídil, 

dokumentace dopravních nehod, analýza stop, meze možností analýzy střetu, odbočování 

a vyhýbací manévr, technické překážky v rozhledu, viditelnost a rozlišitelnost, fáze soumraku 

a oslnění. 

 

Název předmětu: Úvod do dopravních prostředků Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor TUL + společná část studijního programu Ukončení: z 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Dopravní prostředky a dopravní systémy. Funkce a uspořádání dopravních 

prostředků. Principy pohybu a základy pohonů. Motory a jejich charakteristiky. Rozdělení 

dopravy na pozemní silniční a kolejovou, vzdušnou a vodní. Alternativní typy dopravy. 

Principy zdvihacích strojů a dopravníků. Legislativa. 

 

Název předmětu: Úvod do inteligentních dopravních systémů Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Terminologie a legislativní rámec telematických systémů a jejich architektura. 

Telematické systémy v praxi a jejich provoz. Základy informačních systémů a telekomunikací 

pro ITS. Principy a technické zajištění měření dopravních dat, lokalizace a navigace. 

Praktická práce s dopravními daty. Reálné ukázky možných aplikací zásad ITS. 

 

Název předmětu: Úvod do výcviku leteckého personálu Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Výcvik pilota. Historie. Pohon. Meteorologie. Letiště. Navigace. Stavba letadel. 

Kosmická technika. Praktický výcvik. Pravidla létání. Rozdělení vzdušného prostoru. 

Prezentace ATO. 

 



Povinné a volitelné předměty a povinně volitelné předměty typu A bakalářského studia 

232 

Název předmětu: Veřejná doprava v sídlech a regionech Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Návrh sítě veřejné dopravy včetně stanovení docházkových vzdáleností, 

charakteristika použitelných druhů dopravy, dimenzování přepravní kapacity linek, tvorba tras 

linek, provozní parametry linek, objektivní způsob hodnocení kvality návrhu dopravního 

opatření. 

 

Název předmětu: Vrtule Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: obor TUL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Teorie vrtulového listu, zatížení vrtulových listů, konstrukce jednotlivých částí vrtule, 

řízení úhlu nastavení, ochrana proti námraze, údržba a opravy vrtule. 

 

Název předmětu: Výkonnost letadel Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Základní pojmy z oblasti výkonnosti letounů. Základní rychlosti. Vyhlášené délky letišť. 

Jednomotorové a vícemotorové letouny třídy výkonnosti B, letouny třídy výkonnosti A. 

Stanovení vzletové výkonnosti. Stoupání po vzletu a po nezdařeném přiblížení. Dolet letounu. 

Stanovení přistávací výkonnosti. Drift down. ETOPS. Minimum equipment list. 

 

Název předmětu: Zabezpečovací letecká technika Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor LED Ukončení: zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Předmět seznamuje studenty s klasickými a moderními prostředky, systémy 

a technologiemi pro poskytování letových provozních služeb. Student je seznámen s principy 

a technickým řešením komunikačních, navigačních a přehledových systémů využívaných 

v civilním letectví. 
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Název předmětu: Zabezpečovací letecké systémy Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Předmět seznamuje studenty s klasickými a moderními prostředky, systémy 

a technologiemi pro poskytování letových provozních služeb. Student je seznámen s principy 

a technickým řešením komunikačních, navigačních a přehledových systémů využívaných 

v civilním letectví. 

 

Název předmětu: Základy architektonického plánování Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor DOS + specializace LOG Ukončení: z 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Urbanismus a architektura dopravních systémů. Autobusová a trolejbusová doprava. 

Tramvaje a městské dráhy. Koncepce a design dopravních prostředků a jejich vývojové 

tendence. Metro. Městská a příměstská regionální železnice. Železniční doprava. Železniční 

nádraží. Místní komunikace a řešení městského prostoru. Mezinárodní letiště. 

 

Název předmětu: Základy dopravního inženýrství Rozsah: 1 + 1 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z, zk 

1 

Anotace:    

Role dopravy v územním plánování. Základní pojmy dopravního inženýrství. Dopravní 

průzkumy a prognóza dopravy. Úvod do problematiky pozemních komunikací, městské 

hromadné dopravy. Negativní dopady dopravy na životní prostředí a bezpečnost. 

 

Název předmětu: Základy elektroniky Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor TUL Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Předmět je zaměřen na problematiku spínacích prvků, operačních zesilovačů, 

generaci harmonických a neharmonických signálů, napěťových zdrojů, vedení signálů na 

vyšších frekvencích a A-D i D-A převodníků. Celá rozsáhlá partie je též věnována řadě 

digitálních logických obvodů včetně mikroprocesorů. 
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Název předmětu: Základy elektrotechniky Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor ITS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Maxwellovy rovnice, elektrotechnické veličiny (elektrický proud, napětí, odpor, 

vodivost, rezistivita, konduktivita, výkon, energie), Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, 

elektrické obvody (prvky, metody, stejnosměrné a střídavé obvody, analýza obvodů), 

napájení (měniče, akumulátory, fotovoltaika), elektrické stroje, vedení, odrazy na vedení, 

základní elektrická měření. 

 

Název předmětu: Základy elektrotechniky 1 Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 + 3 

Anotace:    

Teorie elektronu. Statická elektřina, vodivost a elektrotechnické názvosloví. Výroba 

elektřiny a zdroje stejnosměrného proudu. Stejnosměrné obvody. Elektrický odpor, rez istor 

a výkon. Kapacita a kondenzátor. Magnetismus. Indukčnost a indukční cívka. Stejnosměrné 

motory a generátory. Teorie střídavého proudu, odporové, kapacitní, induktivní obvody. 

Transformátory. Střídavé motory a generátory. Kmitočtové filtry. 

 

Název předmětu: Základy elektrotechniky 2 Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor TUL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Prohloubená znalost teorie elektronu. Statická elektřina, vodivost a elektrotechnické 

názvosloví. Výroba elektřiny a zdroje stejnosměrného proudu. Stejnosměrné obvody. 

Elektrický odpor, rezistor a výkon. Kapacita a kondenzátor. Magnetismus. Indukčnost 

a indukční cívka. Stejnosměrné motory a generátory. Teorie střídavého proudu, odporové, 

kapacitní, induktivní obvody. Transformátory. Střídavé motory a generátory. Kmitočtové filtry. 

 

Název předmětu: Základy letecké dopravy Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor TUL + společná část studijního programu Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Historie letectví, definice, názvosloví, základní předpisy, lety VFR/IFR. Základy 

aerodynamiky. Pohon letadel. Konstrukce letadel. Základy navigace, radionavigace. 

Hmotnosti, vyvážení, výkonnost. Plánování a provedení letu, optimalizace rychlosti a výšek, 

stanovení min. množství paliva. Omezení provozu, údržba, životnost letadel. Řízení provozu, 

odbavovací proces, bezpečnost. Posádka letadla. Letecké společnosti a ekonomika. 

Kosmické technologie. 
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Název předmětu: Základy leteckých konstrukcí a systémů Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL Ukončení: kz 

  Semestr: 1 + 3 

Anotace:    

Základy promítání, technického kreslení, technologického a provozního značení. 

Hydraulická, pneumatická, palivová, elektrická a bloková schémata v letectví. 

 

Název předmětu: Základy letu 1 Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL + LED Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 + 4 

Anotace:    

Aerodynamický odpor. Vztah odporu a rychlosti. Proudnice. Mezní vrstva. Rovnice 

kontinuity. Bernoulliho rovnice. Vztlak a odpor. Obtékání a tlaky kolem profilu. Úhel náběhu. 

Reakce profilu křídla v proudu vzduchu. Vztlak a odpor profilu křídla a letadla. Součinitele 

vztlaku a odporu. Kritický úhel náběhu. Křídlo konečného rozpětí. Indukovaný odpor. 

Interference. Prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu. 

 

Název předmětu: Základy letu 2 Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL + LED Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 + 5 

Anotace:    

Metody vyvolání tahu. Vrtule. Tryskový pohon. Tah a hybnost. Účinnost pohonu. 

Aerodynamika pevné a stavitelné vrtule. Režimy práce vrtule. Účinek vrtulového proudu. 

Gyroskopický efekt. Rovnováha sil ve vodorovném letu. Klouzavý let a přistání. Výkony. Vzlet 

a stoupání. Zrychlení. Pozitivní zatížení. Manévry a obraty. Stabilita a řiditelnost. 

Transsonické rychlosti. 

 

Název předmětu: Základy práva Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor LOG + specializace LOG Ukončení: z 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Základní orientace v českém právním řádu. Předmět má především za cíl, aby se 

studenti orientovali v právním řádu České republiky, v jednotlivých formách práva a systému 

práva a to včetně osvojení si základních principů práva Evropského společenství. Obsahem 

předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva. 
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Název předmětu: Znalosti a dovednosti pilotů Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PIL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 6 

Anotace:    

Komunikace. Management letové cesty. Automatizace letu. Spolupráce posádky. 

Řešení problémů. Rozhodovací provoz. Situační povědomí. Management zátěže posádky. 

Upset preventation and recovery training, jednoduché navigační výpočty. 

 

Název předmětu: Železniční provoz Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Legislativní rámec. Železniční vozidla. Návěstidla a návěsti. Organizování 

a provozování drážní dopravy. Zjednodušené řízení drážní dopravy. Brzdy železničních 

vozidel. Označování vozidel. Provozní intervaly. Propustnost. GVD. 

 

Název předmětu: Železniční provoz Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: specializace LOG Ukončení: z, zk 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Legislativní rámec. Železniční vozidla. Návěstidla a návěsti. Organizování 

a provozování drážní dopravy. Zjednodušené řízení drážní dopravy. Brzdy železničních 

vozidel. Označování vozidel. Provozní intervaly. Propustnost. GVD. 

 

Název předmětu: Železniční tratě a stanice Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Kolejová doprava. Geometrické parametry železniční koleje. Trasování železničních 

tratí. Konstrukce železniční trati – železniční spodek a svršek. Prostorové uspořádání 

železničních tratí. Zabezpečovací zařízení na železnici ve vztahu k infrastruktuře. Dopravny 

a přepravní stanoviště. Železniční síť a kategorie tratí. Trakce v kolejové dopravě. 



Povinné a volitelné předměty a povinně volitelné předměty typu A bakalářského studia 

237 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

 

Název předmětu: Digitální podpora projektování pozemních 

komunikací 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 2 

z 

Určen pro: společná část studijního programu Semestr: 3 

Anotace:    

Semináře k možnostem technického zpracování úloh z oblasti projektování pozemních 

komunikací. 

 

Název předmětu: Digitální podpora projektování železničních tratí Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: z 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Semináře k možnostem technického zpracování úloh zaměřených na problematiku 

železničních tratí a stanic. 

 

Název předmětu: Letní výcvikový kurz Rozsah: 0 + 4 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z 

2 

Anotace:    

Cílem výuky je rozvíjet zdraví a pohybové aktivity studentů, rozšířit škálu pohybových 

dovedností a vědomostí o sporty v přírodě. Výuka je zaměřena zejména na vodácké sporty, 

cykloturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku a sportovní hry. 

 

Název předmětu: Matlab pro řešení projektů Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL Ukončení: z 

  Semestr: 5 

Anotace:    

Sylabus předmětu je orientovaný zejména na řešení přidružených problémů 

v bakalářské práci a to na podnět studentů, přičemž jednotlivá cvičení budou stanovenou 

problematiku probírat právě na konkrétních příkladech podle potřeb a návrhů studentů. 

Předmět tedy bude mít flexibilní formu, díky níž by mělo dojít k prohloubení znalostí studentů 

při práci v prostředí Matlab. 
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Název předmětu: Praxe 1 Rozsah: 0 + 4 

Určen pro: obor TUL Ukončení: z 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Seznámení se s používanými nástroji a jejich používání. Získání zručnosti při 

zpracovávání různých materiálů. Postupy při vytváření různých druhů spojů a jejich případná 

demontáž. 

 

Název předmětu: Praxe 2 Rozsah: 0 + 4 

Určen pro: obor TUL Ukončení: z 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Seznámení se s používáním speciálního nářadí, přípravků a měřící techniky a osvojení 

si používání tohoto vybavení. Ovládání základních obráběcích strojů. 

 

Název předmětu: Seminární cvičení z elektromagnetismu a optiky Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor DOS + ITS Ukončení: z 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Řešení příkladů z elektrického a magnetického pole, elektromagnetického pole, optiky, 

úvodu do fyziky pevných látek. 

 

Název předmětu: Seminární cvičení z fyziky Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z 

3 

Anotace:    

Řešení příkladů z kinematiky, dynamiky hmotného bodu, soustav částic a tuhého 

tělesa, mechaniky kontinua, termodynamiky. 

 

Název předmětu: Seminář z kinematiky a dynamiky Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor DOS Ukončení: z 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Kinematika tuhého tělesa v rovině a prostoru. Tření. Hmotné momenty setrvačnosti. 

Newtonova metoda, D´Alembertův princip. Volné kmitání s více stupňů volnosti modelů 

mechanických soustav. Tlumené kmitání. Vynucené kmitání při buzení harmonickou silou. 

Základy teorie rázu. 
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Název předmětu: Seminář z letecké dopravy Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor TUL + společná část studijního programu Ukončení: z 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Historie letectví, definice, názvosloví, základní předpisy, lety VFR/IFR. Základy 

aerodynamiky. Pohon letadel. Konstrukce letadel. Základy navigace, radionavigace. 

Hmotnosti, vyvážení, výkonnost. Plánování a provedení letu, optimalizace rychlosti a výšek, 

stanovení min. množství paliva. Omezení provozu, údržba, životnost letadel. Řízení provozu, 

odbavovací proces, bezpečnost. Posádka letadla. Letecké společnosti a ekonomika. 

Kosmické technologie. 

 

Název předmětu: Seminář z pružnosti a pevnosti Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor TUL + společná část studijního programu Ukončení: z 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Prostý tah a tlak. Prostý ohyb. Smykové napětí při ohybu. Návrh a posouzení průřezu 

prutu. Ohybová čára prutu. Volné kroucení. Kombinovaná namáhání. Návrh a posouzení na 

vzpěr. 

 

Název předmětu: Seminář z technické dokumentace Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: společná část studijního programu Ukončení: z 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Technické normy a mezinárodní standardizace, druhy technických dokumentů 

a zacházení s nimi, pravidla zobrazování a kótování na strojnických a stavebních výkresech, 

druhy schémat a jejich tvorba, rozměrová a geometrická přesnost součástí, úprava a obsah 

výkresových listů. 

 

Název předmětu: Seminář ze statiky Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor TUL + společná část studijního programu Ukončení: z 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Obecná soustava sil v rovině a v prostoru. Reakce hmotných objektů a složených 

soustav. Vnitřní síly na staticky určitém nosníku a jednoduchém rámu. Užití principu 

virtuálních prací pro výpočet reakcí staticky určité soustavy. Určení osových sil v prutových 

soustavách – metoda styčných bodů a průsečná metoda. Geometrie ploch průřezu. Rovinné 

vláknové polygony. 
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Název předmětu: Středoškolská fyzika Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z 

2 

Anotace:    

Základy kinematiky, dynamiky, termodynamiky, elektrického a magnetického pole. 

 

Název předmětu: Zimní výcvikový kurz Rozsah: 0 + 4 

Určen pro: obor PIL + TUL 

+ společná část studijního programu 

Ukončení: 

Semestr: 

z 

1 

Anotace:    

Cílem výuky je rozvíjet zdraví a pohybové aktivity studentů, rozšířit škálu pohybových 

dovedností a vědomostí o sporty v přírodě. 
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POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

A POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TYPU A 

NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA 

POVINNÉ PŘEDMĚTY A POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TYPU A 

 

Název předmětu: Air Traffic Management Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: obor PL Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Současné systémy ATM a jejich funkční bloky. Zobrazení ATM dat (technická 

konfigurace, architektura, přenosové systémy a sítě). Výměna dat s okolními ATM systémy. 

Monitoring systémů a jejich technický dohled. ATM simulátory. Strategie ATM. 

EUROCONTROL – CFMU. FAB a datové aplikace ATS, AOC. 

 

Název předmětu: Aplikace ITS v městském inženýrství 

Application of ITS in Urban Engineering 

Rozsah: 

Ukončení: 

3 + 3 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) + SC Semestr: 1 + 3 

Anotace:    

Výuka se zaměřením zejména na problematiku uložení inženýrských sítí v území, 

koordinace inženýrských činností v území, uspořádání veřejného prostranství, koncepce 

řešení veřejných prostor, návrh systémů pro řízení dopravy a dopravní telematiky, koordinace 

jednotlivých druhů dopravy – automobilová, pěší, MHD, cyklistická, další druhy dopravy. Nové 

přístupy v rozvoji Smart a green přístupů promítající se do veřejného prostoru a užití 

legislativy. 

 

Název předmětu: Aplikace marketingových nástrojů v dopravě Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Aplikace metod a tvorba marketingového plánu na konkrétní projekt s dopravní 

tématikou. Využití metod segmentace trhu a vhodných marketingových kanálů, tvorba 

strategického plánu za pomoci dotazníkového šetření a prezentace výsledného plánu.  
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Název předmětu: Aplikované měřicí metody v dopravě Rozsah: 1 + 3 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Zaměření a technické zpracování situace dopravní stavby geodetickou totální stanicí, 

GPS systémy a pomocí fotogrammetrie, 3D skenování. Vytýčení části dopravní stavby 

geodetickými metodami. Měření a technické zpracování některých dynamických charakteristik 

vozidla za použití vysokorychlostních kamer a akcelerometrů. Jedná se o týdenní kurz 

s předpokládanými termíny výuky v měsících červnu a září (zpravidla ve zkouškovém 

období). 

 

Název předmětu: Application of Operations Research Methods 

in Logistics 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 1 

z, zk 

Určen pro: studijní program SC Semestr: 2 

Anotace:    

Exaktní, heuristické, metaheuristické metody. Statická a dynamická úloha minimální 

cesty. Lokační analýza, lokace záchytných parkovišť. Úloha obchodního cestujícího 

s omezeními. Přiřazovací problémy. Rozhodování v městském provozu. Návrh dopravních 

linek ve městech. Rozvrhování ve veřejné dopravě. 

 

Název předmětu: Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů 

Safety and reliability of ITS Systems 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 1 

kz 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 2 

Anotace:    

Základní pojmy bezpečnosti a spolehlivosti v dopravě a její uplatnění. Základní 

schéma a druhy diagnostických systémů včetně spolehlivostní diagnostiky technologických 

zařízení a ITS. Vyšetřování oblasti přijatelnosti a predikce spolehlivosti, citlivost v dopravě 

a citlivostní analýza. Neuronové sítě a další optimalizační algoritmy a analýzy poruch ETA, 

FMEA. HMI v dopravě včetně testování operátora na simulátoru a v reálných situacích. 

 

Název předmětu: Bezpečnost v letecké dopravě Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Lidský činitel, komplexní systémy, resilience engineering, řízení bezpečnosti, řízení 

rizik, Safety-II, predikční modely bezpečnosti. 
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Název předmětu: Bezpečnostně kritické aplikace v ITS Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor IS Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Potřeba systémového řešení bezpečnosti HW i SW, jednotlivá pojetí bezpečnosti, 

metody návrhu bezpečných systémů a prokazování bezpečnosti. Seznámení s legislativním 

rámcem. 

 

Název předmětu: Bezpečnostní audit v dopravě Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor DS + IS Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Praktické ukázky aplikací bezpečnostních posouzení v průběhu přípravy a vlastní 

realizace sítě pozemních komunikací, která má minimalizovat riziko dopravních nehod a to 

pro všechny účastníky silničního provozu, bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. 

Aplikace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční 

infrastruktury. 

 

Název předmětu: Bezpečnostní audit v dopravě Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Praktické ukázky aplikací bezpečnostních posouzení (zejména auditu bezpečnosti 

pozemních komunikací a bezpečnostní inspekce pozemních komunikací) v průběhu přípravy 

a vlastní realizace sítě pozemních komunikací, která má minimalizovat riziko dopravních 

nehod a to pro všechny účastníky silničního provozu. Aplikace směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. 

 

Název předmětu: Big Data Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Princip MapReduce. Základní principy Big Data managementu. Srovnání a klasifikace 

NoSQL databází. Databáze typu klíč – hodnota. Sloupcové databáze. Dokumentové 

databáze. Grafové databáze – základní principy. Grafové databáze – pokročilé aspekty, 

indexace, dotazování. Pokročilé principy Big Data managementu. NewSQL databáze. Cloud 

computing, datové sklady a Big Data. Další problémy související s Big Data. 
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Název předmětu: C-ITS systémy 

C-ITS Systems 

Rozsah: 

Ukončení: 

3 + 3 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 2 

Anotace:    

Detailní popis architektury C-ITS systémů, popis use-case v městských aglomeracích 

a v extravilánu, vysvětlení principů fungování C-ITS systémů, s důrazem na přenášené 

informace dle ETSI standardu (CAM, DENM, IVI zprávy) a rovněž na bezpečnost C-ITS 

aplikací. Rovněž budou vysvětleny aktuální telekomunikační řešení ITS-G5 a LTE-V a jejich 

technologické vlastnosti a specifika. Součástí předmětu bude zpracování signálů v C-ITS 

systémech. 

 

Název předmětu: CNS systémy Rozsah: 3 + 1 

Určen pro: obor PL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Předmět poskytuje podrobné odborné znalosti technických systémů využívaných 

v komunikační, navigační a přehledové doméně v letectví. Problematika jednotlivých systémů 

je zasazena do kontextu, technických a provozních požadavků a prezentována ve svě tle 

budoucích ATM koncepcí a strategií. 

 

Název předmětu: Cyber Infrastructure for Smart Cities Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program SC Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Současný stav a očekávání rozvoje telekomunikačních systémů jako součásti 

kybernetické infrastry, technické, ekonomické a legislativní aspekty návrhu a provozování 

telekomunikačních systémů a poskytování služeb, identifikace a kvantifikace performačních 

parametrů hierarchicky uspořádaných telekomunikačních systémů, přehled a vlastnosti 

dedikovaných telekomunikačních systémů používaných pro dopravní aplikace v rámci řešení 

ve Smart Cities. 

 

Název předmětu: Doprava a životní prostředí Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor IS Ukončení: z 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Předmět je zaměřen především na problematiku dopravy a jejích dopadů na životní 

prostředí. Důraz je kladen na hluk, kdy je součástí výuky i vlastní terénní měření hlukoměrem, 

dále na exhalace, bariérový efekt i energetickou náročnost jednotlivých druhů doprav.  
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Název předmětu: Doprava a životní prostředí Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Předmět je zaměřen především na problematiku dopravy a jejích dopadů na životní 

prostředí. Důraz je kladen na hluk, kdy je součástí výuky i vlastní terénní měření 

zvukoměrem, dále pak na exhalace, bariérový efekt i energetickou náročnost jednotlivých 

druhů dopravy. 

 

Název předmětu: Dopravní chování Rozsah: 3 + 0 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Zkoumání kauzálních efektů v dopravním výzkumu (kvaziexperimentální přístupy; 

experimentální přístupy). Sběr dat (teorie měření; tvorba výzkumného nástroje a sběr dat). 

Analýza a interpretace dat (rozšíření regresních modelů; praktické otázky analýzy 

a interpretace výsledků: velikost efektu, praktická vs. statistická významnost). Analýza 

a interpretace dat (z dotazníkového šetření, výběrových a behaviorálních experimentů, 

panelových a „velkých“ dat). 

 

Název předmětu: Dopravní plánování a modelování Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor LA + studijní program LA Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Postup při tvorbě dopravních modelů. Nástroje dopravního plánování. Popis 

jednotlivých kroků a nástrojů čtyřstupňového modelu (generování a distribuce cest, modální 

volba, přidělení na síť). Mobilita a dostupnost v území, infrastrukturální projekty. Nové trendy 

v dopravním plánování. Chytrá města (smart cities). 

 

Název předmětu: Dopravní prostředky v ITS 

Vehicles within ITS 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 2 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 1 

Anotace:    

Návrh dopravního prostředku z hlediska jeho využití a funkce v rámci inteligentních 

dopravních systémů. Požadavky a charakteristiky uživatele. Ekonomické hledisko. Průběh 

procesu konstruování v koncepční fázi, funkční souvislosti a struktura konstruovaného 

objektu. Postup tvorby funkčních modelů. Způsoby získávání a akumulace energie a její 

přeměny na kinetickou. Pohonná ústrojí tradiční i alternativní. Analýza životního cyklu vozidla.  
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Název předmětu: Dopravní telematika na pozemních komunikacích Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor DS Ukončení: zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Management dopravy ve městech a na dálnicích, informační a navigační systémy, 

elektronické vybírání poplatků, bezpečné a inteligentní vozidlo, bezpečnostní systémy. 

 

Název předmětu: Elektronické systémy moderních dopravních 

prostředků 

Electronic systems in modern vehicles 

Rozsah: 

Ukončení: 

Semestr: 

2 + 1 

z, zk 

1 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN)   

Anotace:    

Pokročilé systémy vozidel, elektromobilita, podpora V2I a V2V, autonomní jízda. 

Řízení spalovacího motoru, řídicí jednotky. Elektrický pohon a jeho komponenty, základní 

charakteristiky a řízení. Řízení hybridních pohonů pro dosažení optimální účinnosti. Vozidlové 

komunikační sběrnice (CAN, LIN, FlexRay atd.). Vozidlové elektronické řídící, bezpečnostní, 

sdělovací a komfortní systémy. Cvičení jsou praktická s reálnými a simulovanými systémy. 

 

Název předmětu: Ergonomie v letectví Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor PL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Všeobecný koncept ergonomie. Vizuální systém člověka. Sluchový systém člověka. 

Systém zpracování informací u člověka. Environmentální vlivy na lidskou výkonnost. Displeje, 

ovládací prvky a design v souladu s ergonomickými požadavky. Design kokpitu v souladu 

s ergonomickými požadavky. 

 

Název předmětu: Future Cities Laboratory Rozsah: 0 + 3 

Určen pro: studijní program SC Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Architektura systémů měst budoucnosti (s důrazem na C-ITS) a referenční projekty, 

popis technologických řešení a principy fungování aplikací měst budoucnosti, bezdrátová 

telekomunikační řešení pro C-ITS systémy (ITS-G5, LTE-V, atp.), bezpečnostní architektura, 

ochrana dat a osobních údajů, testování systémů a ověřování funkčních parametrů, 

posuzování technických parametrů aplikací měst budoucnosti, metody sběru dat a jejich 

zpracování. 
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Název předmětu: Geografické informační systémy Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: studijní program DS + LA Ukončení: kz 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Konstrukce formátů ukládání prostorově orientovaných informací. Minimum ze 

zeměměřictví a kartografie. Základní úlohy prostorových operací. Principy územní 

identifikace. 

 

Název předmětu: Geografické, informační, lokalizační a navigační 

systémy 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 2 

z, zk 

Určen pro: obor IS Semestr: 3 

Anotace:    

Úvod do geografických informačních systémů, vytváření modelu reálného světa, 

datové modely ukládání geografických dat, metody vstupu dat, digitalizace, geografické 

souřadné systémy, mapové projekce, vektorová a rastrová reprezentace, prostorové 

algoritmy a operace, obecné a dopravní úlohy v GIS. Principy lokalizace, základy družicové 

lokalizace, performační lokalizační parametry, zpracování polohových informací, digitální 

mapové podklady pro navigaci, základy navigačních systémů, dynamické navigační systémy, 

aplikace navigačních systémů. 

 

Název předmětu: Geografické, informační, lokalizační a navigační 

systémy 

Geographical, information, localization 

and navigation systems 

Rozsah: 

Ukončení: 

Semestr: 

3 + 3 

z, zk 

1 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) + SC   

Anotace:    

Předmět je zaměřen na problematiku práce s aplikacemi geografických informačních 

systémů se zvláštním zřetelem k odbornosti v oboru dopravy a telekomunikací. Seznamuje 

posluchače s postupy a nástroji pro správu a analýzu geografických dat, vytváření modelu 

reálného světa, datové modely ukládání geografických dat, metody vstupu dat a digitalizace 

a řadu dalších GIS příbuzných technologií jako je problematika lokalizace, webmap, 3D 

vizualizace apod. 

 

Název předmětu: Geomechanika a zakládání staveb Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Geologie (základy petrografie a stratigrafie), mechanika zemin (třídění základových 

půd, mechanické vlastnosti základových půd, propustnost), plošné základy (patky, pasy, 

desky, hloubka založení), stanovení únosnosti a deformace plošných základů, hlubinné 

základy - přehled prvků hlubinných základů, příklady jejich použití, piloty (rozdělení, 



Povinné a volitelné předměty a povinně volitelné předměty typu A 

navazujícího magisterského studia 

248 

technologie provádění). 

 

Název předmětu: Hodnocení a ekonomika ITS 

Evaluation and Economics of ITS 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 1 

kz 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 3 

    

Anotace:    

Úvod předmětu je věnován základům systémového přístupu k rozvoji ITS architektury 

a základů v oblasti ekonomických atributů spojených s rozvojem ITS. Následně se probírají 

základní principy tvorby systému a aplikací v technické oblasti s definováním průniků 

technického řešení do ekonomiky. Předmět je zakončen podrobným rozkladem případových 

studií. 

 

Název předmětu: Hodnocení dopravních investic Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor LA Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Doprava a její postavení v národním hospodářství, náklady dopravních podniků, 

doprava a životní prostředí, externality a jejich řešení; investice v dopravě a metody jejich 

hodnocení, multiplikační efekty v dopravě, hodnocení veřejných projektů metodou CBA.  

 

Název předmětu: Hodnocení účinnosti v ITS Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor IS Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Předmět nabízí znalosti o zpracovávání strategických záměrů, studií proveditelnosti 

ITS systémů na základě dostupných podkladů včetně znalostí hodnocení jednotlivých fází 

implementace ITS až po výpočet účinnosti ITS. 

 

Název předmětu: Infrastruktura kolejové dopravy Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Nevyrovnané příčné zrychlení, odvození parametrů přechodnic a vzestupnic, oblouky 

bez mezipřímé, změna osové vzdálenosti kolejí. Podrobná konstrukce železniční koleje. 

Teorie bezstykové koleje. Návrh železničního spodku, pevná jízdní dráha. Vlakotramvaje. 

Interoperabilita. Protihluková opatření. Modernizace železniční tratě pro vozidla bez 

a s naklápěcími skříněmi. 
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Název předmětu: Integrované dopravní systémy Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor DS + studijní program DS Ukončení: zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Důvody vzniku IDS, princip integrace, rozdělení integračních opatření, provozní, 

stavební, technická, organizační opatření, integrace tarifu, odbavovací systémy, informační 

systémy, systémový marketing, případy nulové integrace. 

 

Název předmětu: ITS - R 

ITS - R 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 1 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 2 

Anotace:    

Úvod je věnován popis architektury a rozhraní systému s koncepcí ITS-R, jsou 

definovány komunikační rozhraní systému, principy zajištění funkčních a bezpečnostních 

vlastností. Jsou detailně diskutovány principy aplikace ERTMS/ETCS aplikační úroveň 3, 

systémy UGTMS, CBTC. Jsou popsány současné i budoucí komunikační technologie. Je 

řešena otázka integrace systému ITS-R do ostatních ITS systémů a zajištění spolehlivost 

a bezpečnost systému ITS-R. 

 

Název předmětu: Jazyk – angličtina 1 + Jazyk – angličtina 2 Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor PL + studijní program DS + LA Ukončení: z 

  Semestr: 1 + 2 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Rozvoj percepčních 

a komunikačních dovedností, schopnost dávat zpětnou vazbu, sumarizace obsahu 

odborného textu, strukturování prezentace, strukturování zápisu obchodních jednání, základy 

praktické rétoriky anglického jazyka, odborný styl a jeho užití, jazyk managementu. 

 

Název předmětu: Jazyk – angličtina 3 Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor DS + LA + PL + studijní program DS + LA Ukončení: z 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Rozvoj percepčních 

a komunikačních dovedností, schopnost dávat zpětnou vazbu, sumarizace obsahu 

odborného textu, strukturování prezentace, strukturování zápisu obchodních jednání, základy 

praktické rétoriky anglického jazyka, odborný styl a jeho užití, jazyk managementu. 
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Název předmětu: Jazyk – angličtina 4 Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor DS + LA + PL + studijní program DS Ukončení: zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Rozvoj percepčních 

a komunikačních dovedností, schopnost dávat zpětnou vazbu, sumarizace obsahu 

odborného textu, strukturování prezentace, strukturování zápisu obchodních jednání, základy 

praktické rétoriky anglického jazyka, odborný styl a jeho užití, jazyk managementu. 

 

Název předmětu: Jazyk – francouzština 1 / italština 1 / němčina 1 

/ ruština 1 / španělština 1 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 2 

z 

Určen pro: studijní program DS + LA Semestr: 1 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Rozvoj percepčních 

a komunikačních dovedností, schopnost dávat zpětnou vazbu, sumarizace obsahu 

odborného textu, strukturování prezentace, strukturování zápisu obchodních jednání, základy 

praktické rétoriky cizího jazyka. 

 

Název předmětu: Jazyk – francouzština 2 / italština 2 / němčina 2 

/ ruština 2 / španělština 2 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 2 

z 

Určen pro: studijní program DS + LA Semestr: 2 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Rozvoj percepčních 

a komunikačních dovedností, schopnost dávat zpětnou vazbu, sumarizace obsahu 

odborného textu, strukturování prezentace, strukturování zápisu obchodních jednání, základy 

praktické rétoriky cizího jazyka. 

 

Název předmětu: Jazyk – francouzština 3 / italština 3 / němčina 3 

/ ruština 3 / španělština 3 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 2 

z 

Určen pro: obor DS + LA Semestr: 3 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti 

jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. 

Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. 

Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami. Nácvik ústní a písemné prezentace. 
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Název předmětu: Jazyk – francouzština 3 / italština 3 / němčina 3 

/ ruština 3 / španělština 3 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 2 

z 

Určen pro: studijní program DS + LA Semestr: 3 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Rozvoj percepčních 

a komunikačních dovedností, schopnost dávat zpětnou vazbu, sumarizace obsahu 

odborného textu, strukturování prezentace, strukturování zápisu obchodních jednání, základy 

praktické rétoriky cizího jazyka. 

 

Název předmětu: Jazyk – francouzština 4 / italština 4 / němčina 4 

/ ruština 4 / španělština 4 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 2 

zk 

Určen pro: obor DS + LA Semestr: 4 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti 

jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. 

Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. 

Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami. Nácvik ústní a písemné prezentace. 

 

Název předmětu: Jazyk – francouzština 4 / italština 4 / němčina 4 

/ ruština 4 / španělština 4 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 2 

zk 

Určen pro: studijní program DS Semestr: 4 

Anotace:    

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat 

vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Rozvoj percepčních 

a komunikačních dovedností, schopnost dávat zpětnou vazbu, sumarizace obsahu 

odborného textu, strukturování prezentace, strukturování zápisu obchodních jednání, základy 

praktické rétoriky cizího jazyka. 

 

Název předmětu: Kosmické technologie Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor PL Ukončení: zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Vesmír a jeho fyzikální charakteristiky. Základy astrofyziky. Keplerovy zákony. 

Sluneční soustava. Země a její fyzikální charakteristiky. Kosmické dopravní prostředky. 

Raketové nosiče, jejich konstrukční, materiálové a provozní charakteristiky. Satelity, druhy, 

konstrukční, materiálové a provozně technické charakteristiky. Orbitální mechanika. Využití 

kosmických technologií pro zajištění letecké navigace a komunikace. Lety s lidskou 

posádkou. 
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Název předmětu: Krizové řízení pro inženýrské obory Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor LA Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Postavení krizového řízení v systému řízení státu, veřejné správy a organizace; 

krizové plánování a jeho úkoly. Úkoly krizového řízení. Krizové stavy. Bezpečnostní rady. 

Krizové štáby, krizové plány, IZS, podpory odezvy, základní legislativa krizového řízení, 

ochrana kritické infrastruktury. 

 

Název předmětu: Kvalita a spolehlivost v oblasti dopravních 

prostředků a systémů 

Quality and reliability in area of transportation 

means and systems 

Rozsah: 

Ukončení: 

Semestr: 

2 + 1 

z, zk 

3 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN)  3 

Anotace:    

Metody jakosti při návrhu, výrobě a provozu. Metody QFD, DFM, DFA, DFS. 

Dlouhodobé zkoušky. Metoda FMEA, analýza vad a jejich následků. Provozní spolehlivost. 

Metodiky procesní optimalizace, designu procesů a zvyšování kvality (Six Sigma apod.). 

Certifikace a akreditace, management jakosti, nástroje a metody ke stabilizaci a zlepšení 

jakosti. V rámci cvičení budou studenti zpracovávat reálné problémy v rámci laboratoře QFD. 

 

Název předmětu: Kvantitativní metody v dopravě Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Předmět je zaměřen na problematiku využití neorientovaných grafů typu strom, 

planárních grafů a jejich barvení. Dále jsou formulovány distribuční úlohy, lokační úlohy jako 

úlohy celočíselného lineárního programování. Kromě využití exaktních metod jsou popsány 

jednoduché i složitější sofistikované (metaheuristické) optimalizační metody. 

 

Název předmětu: Letecká angličtina 1 Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor PL Ukončení: z 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Popis letadlové techniky. Business a marketing v letectví. Letiště a služby odbavení. 

Údržba. Letové provozní služby. Historie letectví. Vyšetřování leteckých nehod. Lidský činitel. 

Ekonomika v letectví. Vývoj trhu. Nízkonákladové letecké společnosti. Řízení firem. Návrh 

letišť. Ekologie. 
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Název předmětu: Letecká angličtina 2 Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor PL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 4 

Anotace:    

Obchodní a obecné letectví. Bezpečnost a ochrana před protiprávními činy. Letiště. 

Počasí. Nouzové situace v letectví. Vyšetřování leteckých nehod. Ochrana životního 

prostředí. Motory. Vojenský provoz a lety do vesmíru. 

 

Název předmětu: Letecké konstrukce a stavba letadel Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: obor PL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Historie a vývoj letectví. Dělení letadel, jejich základní části a systémy letounů. 

Bezpečnost, spolehlivost, letová způsobilost. Mezní stavy konstrukcí, pevnostní průkaz. 

Násobek, obratové zatížení, obratová obálka násobků. Poryvová zatížení, poryvový násobek, 

poryvová obálka násobků. Rozložení aerodynamických a hmotových sil po konstrukci nosné 

plochy. Letecké materiály. Tenkostěnné letecké konstrukce. Podvozek. Aeroelasticita. 

 

Název předmětu: Lineární programování 2 Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Formulace úlohy celočíselného programování, metoda větví a mezí, úloha o batohu, 

problém obchodního cestujícího, úlohy o množinách, problém rozmístění skladů a poštovních 

boxů, úlohy řazení, heuristiky, metaheuristiky, genetické algoritmy, optimalizace podle 

mravenčích kolonií. 

 

Název předmětu: Logistika ve Smart Cities Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Vývoj měst v čase, město a region, mobilita obyvatel a doprava zboží, koncept 

udržitelnosti, Smart Cities, město jako systém, komponenty městského systému, kvalita 

života, individuální kvalita života, hodnocení „chytrosti“ měst, legislativa ve Smart Cities, 

transformace Smart Cities, logistika poslední míle, e-commerce, nové přístupy na poslední 

míli, logistika poslední míle ve městech a v regionech. 
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Název předmětu: Management dopravních systémů Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: kz 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Funkce, procesy a systémy managementu v dopravě, organizační struktury, strategie, 

společenská odpovědnost, soft skills. 

 

Název předmětu: Manažerské informační systémy v dopravě Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Informační technologie a jejich využití v budování informačního systému moderní 

dopravní firmy. Nová legislativa EU v oblasti kyberbezpečnosti a ochrany dat staví dopravní 

organizace před nové výzvy. Předmět se proto soustředí na bezpečnost informačních 

systémů a možné zdroje ohrožení. V praktické části je řešen postup při budování nového IS 

od nápadu přes časový plán a finanční rozpočet, po základní podklady pro možné zadání 

zakázky. 

 

Název předmětu: Matematické modely a jejich aplikace Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor IS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Tento předmět studenty uvede do problematiky dynamických stochastických procesů 

a jejich modelování. Zahrnuje základy z oblasti dynamických modelů regresního a stavového 

typu a základní úlohy, např. o pozorovateli stavu a úlohu o přiřazení pólů. Na závěr bude 

uvedeno několik konkrétních příkladů využití modelů pro odhad a řízení soustav při 

neurčitosti. Aplikace budou voleny z oblasti dopravních úloh. 

 

Název předmětu: Matematické metody analýzy dat 

Mathematical Methods for Data Analysis 

Rozsah: 

Ukončení: 

3 + 3 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 3 

Anotace:    

Stochastické modelování, odhad, predikce filtrace, řízení, metody klasifikace: 

k-means, hustotní, naive Bayes, rozhodovací stromy, support vector machine. 
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Název předmětu: Matematické nástroje pro ITS 

ITS Mathematical tools 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 2 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 1 

Anotace:    

Řady. Fourierova řada. Diskrétní Fourierova transformace. Segmentace signálů, okna, 

lokalizace. Krátkodobá Fourierova transformace. Od Fourierovy analýzy k PDE. Základy 

numerické matematiky. Numerické řešení ODE a PDE. Spojité modely dopravního proudu 

popsané PDE. Modely sledu vozidel jako ODE. 

 

Název předmětu: Mikrosimulační modelování 

Microsimulation Models 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 3 

kz 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 2 

    

Anotace:    

Základní znalosti z oblasti dopravního modelování a simulací budou rozšířeny 

o aplikování algoritmů řízení dopravy do dopravních mikrosimulačních modelů používané 

v ITS. Bude se jednat například o návrh algoritmů pro dynamické řízení SSZ, preferenci 

chodců, dynamické směrování vozidel v síti, liniové řízení dopravy, přejezdové 

zabezpečovací zařízení či preferenci VHD. Algoritmy budou studenti sami navrhovat, 

aplikovat, testovat a optimalizovat. 

 

Název předmětu: Modelování a simulace pohybu vozidla Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: kz 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Principy a možnosti simulačních prostředí se zaměřením na analýzu pohybu a nehod 

vozidel. Kinematické a dynamické modelování pohybu vozidel a souprav. Rozhledové 

podmínky. Průjezdy vozidel a souprav projektovanými úseky. Zpracování 3D modelu 

komunikace. 

 

Název předmětu: Modelování silniční dopravy Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Praktická tvorba dopravních modelů včetně jejich kalibrace. Aplikace nových trendů 

v dopravním plánování se zaměřením na dopravně inženýrská řešení v rámci Chytrých měst. 
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Název předmětu: Moderní způsoby zabezpečení jízdy železničních 

vozidel 

Modern techniques of safety control of moving 

railway vehicles 

Rozsah: 

Ukončení: 

Semestr: 

2 + 1 

z, zk 

1 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN)   

Anotace:    

Principy řešení ERTMS / ETCS, popis architektury a rozhraní systému ETCS, 

systémové úrovně ERTMS, infrastrukturní a mobilní část systému, navázání na stacionární 

zabezpečovací systémy, provozní a aplikační módy systému, orientace v infrastruktuře, 

princip generování brzdných křivek, zásady generování oprávnění k jízdě (MA), rozhraní 

(DMI), integrace mobilní části ETCS do hnacího vozidla, funkční specifikace GSM-R, 

testování a legislativa. 

 

Název předmětu: Navigace a systémy řízení letu Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: obor PL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Obecná navigace. Radionavigace. Družicová navigace. Systémy řízení letu. Autopilot. 

FMC. Praktické provedení navigace při letu. 

 

Název předmětu: Návrh a programování databází Rozsah: 0 + 2 

Určen pro: obor LA Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Návrh databáze, datové typy, omezení, příkazy jazyka SQL pro definici dat, 

manipulaci s daty, řízení transakce, správu spojení a správu systému, jednořádkové, 

agregační a analytické SQL funkce. PL / SQL – proměnné, cykly, podmínky, procedury, 

funkcí, triggery, balíky, kurzory, výjimky. 

 

Název předmětu: Návrhy a provozování dopravně inženýrských 

objektů 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 2 

z, zk 

Určen pro: studijní program DS Semestr: 2 

Anotace:    

Návrh a výstavba cementobetonových vozovek a jejich údržba. Konstrukce mostních 

objektů, příklady a volba materiálů mostních konstrukcí. Výstavba a provoz tunelů. 
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Název předmětu: Počítačová podpora řízení projektů 

Computer Aided Project Management 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 2 

kz 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 2 

    

Anotace:    

Co je to projekt? Základní pojmy z oblasti projektového řízení. Životní cyklus projektu 

a jeho fáze. Analýza a specifikace zadání, cíle a měřitelnost. Rizika a jejich řízení. Řízení 

změn při realizaci. Příprava osnovy projektu (úkoly, omezení, zadání, kalendáře). Plánování 

a optimalizace projektu – času, zdrojů a nákladů. Směrné plány, sledování průběhu, variantní 

porovnání. Dokumentace, specifické výstupy, statistiky projektu. Vyhodnocení. 

 

Název předmětu: Počítačová podpora řízení železničního provozu 

Computer aided railway traffic control 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 1 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 3 

    

Anotace:    

Úvod je věnován objasnění důvodů a základních principů automatizace řízení 

a plánování železniční dopravy. Je vysvětlena struktura řízení železničního provozu včetně 

hlavních zásad aplikovaných při řízení železničního provozu. Podstatná část je věnována 

detailnímu popisu jednotlivých složek systému, které je nutné zahrnout do systémů pro 

automatizaci řízení železničního provozu s využitím výpočetní techniky. 

 

Název předmětu: Pohon letadel Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: obor PL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Propulsní soustavy letadel. Tah a mechanický výkon. Vnitřní a vnější účinnost. 

Provozní charakteristiky. Pístové a proudové motory, jejich konstrukční uspořádání, 

materiálové charakteristiky, provozní vnitřní a vnější charakteristiky. Základy vnitřní 

aerodynamiky. Lopatkové stroje. Spalování, spotřeba paliva. Produkce škodlivých exhalací. 

Hluk. 

 

Název předmětu: Pokročilé modely pro dopravu Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor IS Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Kategorie modelů, popis jednotlivých typů modelů od diskrétních ke spojitým, 

vysvětlení uplatnitelnosti jednotlivých typů modelů pro modelování různých druhů dopravy. 

Opomíjen není ani uživatelský aspekt a jsou vysvětlována typická úskalí při použití 

jednotlivých typů modelů. 
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Název předmětu: Pokročilé telematické aplikace Rozsah: 1 + 1 

Určen pro: obor IS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Předmět popisuje základní systémy telematiky pro veřejnou dopravu osob včetně 

specifických systémů typu podpora dopravců, integrátorů veřejné dopravy osob, 

hendikepovaných spoluobčanů či energetických parametrů jízdy vozidla a pro nákladní 

dopravu včetně specifických systémů typu sledování přepravy nebezpečných věcí, živých 

zvířat i řešení telematiky dopravních terminálů. 

 

Název předmětu: Práce s daty 

Data processing 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 4 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS Semestr: 2 

Anotace:    

Pokročilé SQL a jeho procedurální rozšíření, předzpracování dat, dolování znalostí, 

interpretace výsledků dolování znalostí, Big Data, zpracování Big Data, datové sklady, 

nestrukturovaná data a NoSQL databáze. 

 

Název předmětu: Principy návrhu dopravních prostředků Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor PL + studijní program DS Ukončení: zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Návrh dopravního prostředku z hlediska jeho využití a funkce. Vliv marketingu 

a charakteristiky uživatele. Ekonomické hledisko. Pohonná ústrojí. Průběh procesu 

konstruování v koncepční fázi, funkční souvislosti a struktura konstruovaného objektu. 

Hodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení. Konstruování v tvůrčí fázi, dílčí hlediska, 

spolehlivost, technologičnost. Postup tvorby funkčních modelů, prototypů, nultá série. 

 

Název předmětu: Programování a modelování 

Programming and modelling 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 2 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 2 

Anotace:    

Objektově orientované programování, dynamická paměť, dědění, genericita, knihovna 

STL, abstraktní datové typy, programovací techniky, rekurze, složitost algoritmů, 

Lindenmeyerovy gramatiky, paralismy v přírodě a reálných systémech, paralelní počítačové 

systémy, paralelní programování, diskrétní simulace, modelování procesů, modelování As-Is 

a To-Be, získávání analytických podkladů pro modelování, jazyk BPMN, SW Bizagi, tvorba 

modelu a životní cyklus. 
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Název předmětu: Programové prostředky pro řešení diplomových 

prací 

Rozsah: 

Ukončení: 

1 + 1 

z 

Určen pro: obor PL Semestr: 3 

Anotace:    

Sylabus předmětu je orientovaný zejména na řešení přidružených problémů v DP a to 

na podnět studentů, přičemž jednotlivé lekce budou stanovenou problematiku probírat právě 

na konkrétních příkladech podle potřeb a návrhů studentů. Předmět tedy bude mít flexibilní 

formu, díky níž by mělo dojít k prohloubení znalostí studentů při práci v prostředí Matlab. 

 

Název předmětu: Project Management Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: studijní program SC Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Základní termíny řízení projektů, standardy projektového řízení, organizační struktury 

a procesy v projektovém řízení, životní cyklus projektu, analýza rizik, projekty dopravní 

infrastruktury a jejich specifika, studie proveditelnosti a CBA, hodnocení projektu, PPP 

projekty. 

 

Název předmětu: Provoz letecké dopravy Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor PL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Obchodní letecká doprava. Legislativa a svobody vzduchu. Činnost letecké 

společnosti. Výkony v letecké dopravě. Provozní letový plán a řízení paliva. Letový řád. Vliv 

údržby letadel na provoz. Letištní a navigační poplatky. Typy leteckých společností a jejich 

vzájemná spolupráce. Revenue management. Strategie, výstavba a rozvoj letišť. Kapacitní 

problematika letišť. Cílem je získat znalosti o obchodní letecké dopravě a o aspektech jejího 

provozování, seznámit se s provozem letecké dopravy z pohledu leteckého dopravce 

a porozumět výstavbě, rozvoji a provozu letiště včetně kapacitní problematiky jednotlivých 

subsystémů. 

 

Název předmětu: Přepravní procesy Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor LA + studijní program LA Ukončení: zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Vnitrostátní a mezinárodní přepravy, integrované služby, kombinovaná přeprava, 

zasilatelství, přeprava mimořádných zásilek (zkazitelné, nadrozměrné, nebezpečné), práva 

cestujících v EU, přeprava poštovních zásilek. 
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Název předmětu: Přístrojové systémy letadel a kosmických 

prostředků 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 2 

z, zk 

Určen pro: obor PL Semestr: 3 

Anotace:    

Předmět se zabývá teorií a popisem funkce letadlových a kosmických palubních 

přístrojů a systémů. Popisuje základní uspořádání přístrojového vybavení daných prostředků, 

jeho odolnost na vnější vlivy, zdroje elektrické energie, přístroje a systémy pro měření 

parametrů motorů, aerometrické přístroje a systémy, a přístroje pro kontrolu jejich konstrukcí. 

Dále jsou probírány gyroskopické přístroje, snímače a systémy užívané v navigačních 

systémech. 

 

Název předmětu: Řízení komerčních projektů v dopravě Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Podnikatelský projekt (zákazník, aktivity, výstup – kvalita, čas, peníze), okolí projektu, 

umístění projektu (analýza území, dopravní toky, povolovací řízení), organizační struktura 

projektu (role, kompetence, workflow), řízení lidských zdrojů, životní cyklus projektu, zdroje 

financování, odběratelsko-dodavatelské vztahy, studie proveditelnosti, citlivostní 

a multikriteriální analýzy, finanční a hodnotová analýza, řízení změn projektu. 

 

Název předmětu: Řízení veřejných investičních projektů v dopravě Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Základní pojmy projektového řízení ve veřejném sektoru, používané postupy 

a standardy projektového řízení, organizační struktury v řízení projektů ve veřejném sektoru, 

projektová a předprojektová příprava v dopravě a dopravní infrastruktuře a jejich specifika, 

studie proveditelnosti a CBA, hodnocení projektů. 

 

Název předmětu: Security v letecké dopravě Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor PL Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Rozdělení letiště z pohledu bezpečnosti, bezpečnostní design, standardy a úmluvy, 

formy rizika obecně, analýza a management rizika v pozemní bezpečnosti, krizové plány, 

bezpečnostní model letiště, identifikační a bezpečnostní systémy, radarové systémy a jejich 

úloha v zabezpečení provozu, skenovací systémy, rentgeny a mikrovlnné skenery, 

zpravodajské služby, bezpečnostní složky na letišti, technologie používané pro zajištění 

pozemní bezpečnosti. 
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Název předmětu: Simulace a HMI 

Simulation and HMI 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 1 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) + SC Semestr: 2 

Anotace:    

Simulace pro systémy v dopravě a systémy vozidel. Uživatelské rozhraní, HMI 

(interakce člověk-stroj), virtuální realita a počítačová grafika v oblasti ITS. Teorie simulace za 

využití výpočetní techniky. Tvorba výpočetních modelů. Mechanické a dynamické systémy 

a jejich matematické modely. Simulace dynamiky jízdy vozidel zejména pozemní dopravy. 

Systémy virtuální reality. 

 

Název předmětu: Simulace a testování konstrukcí a systémů 

vozidel 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Určen pro: studijní program DS Semestr: 3 

Anotace:    

Teorie simulací. Výpočetní technika pro simulace. Modelování mechanických 

a dynamických systémů. Simulační a optimalizační metody. Hardware in the Loop (HIL). 

Přístupy k simulacím v oblasti návrhu vozidel. Simulace pohonných a elektrických systémů. 

Pevnostní a materiálové analýzy dynamických jevů pro vozidla pozemní dopravy. 

 

Název předmětu: Smart Cities Design Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: studijní program SC Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Úvod do chytrých měst, základy systémové analýzy, využití UML pro návrh systému, 

principy komplexních systémů, definice komponent chytrých měst, modelování s využitím 

multiagentních systémů, seznámení se simulačním prostředím AnyLogic, aplikace poznatků 

na konkrétní individuální úlohu. 

 

Název předmětu: Smart Cities Fundamentals Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: studijní program SC Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

V rámci předmětu budou popsány dílčí komponenty chytrých měst (inteligentní 

dopravní systémy, smart grids, smart buildings, smart lighting, e-governance, atd.) a bude 

ukázána metodika jejich vzájemné integrace dle existujících standardů, aby docházelo 

k synergiím mezi jednotlivými odvětvími a byla dosažena rozumná kvalita života pro všechny 

kategorie obyvatel měst. 
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Název předmětu: Smart Urbanism Rozsah: 2 + 3 

Určen pro: studijní program SC Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Urbánní metabolismus a ekologie, urbánní morfologie a využití území, městská 

společnost: demografie, mobilita, sociální změny, urbánní prostory a místa, toky (doprava) ve 

městech, urbánní modelování, dopad technologických inovací na urbánní transformaci. 

 

Název předmětu: Speciální materiály a technologie Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor IS Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Základní pojmy a rozdělení materiálů. Polovodiče. Keramické materiály. Polymery. 

Zvláštní druhy ocelí. Vlastnosti a použití kompozitních materiálů. 

 

Název předmětu: Spolehlivost letadlové techniky Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor PL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Předmět se zabývá výukou jednotlivých vlastností spolehlivosti (bezporuchovosti, 

životnosti, udržovatelnosti atd.) a hlavních kritérií bezpečnosti výroby a provozu letadlové 

techniky. Obecné zákonitosti jsou v rámci výuky demonstrovány na příkladu výpočtu 

spolehlivosti integrálních charakteristik materiálů a praktickou ukázkou její zajištění u Letecké 

služby Policie ČR jednoho letadlového systému. 

 

Název předmětu: Stochastické systémy Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: obor DS + LA + PL + studijní program DS + LA Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Stochastické modely dynamických procesů, odhad parametrů, predikce, filtrace stavu, 

klasifikace s logistickým modelem, řízení. 

 

Název předmětu: Sustainable Cities and Regions Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program SC Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Města v antice a ve středověku, renesanční ideál dokonalého města, města 

v 19. a 20. století, moderní městské plánování, koncept udržitelnosti, vývoj dopravní obsluhy 



Povinné a volitelné předměty a povinně volitelné předměty typu A 

navazujícího magisterského studia 

263 

měst, moderní dopravní systémy, pojem logistiky, logistický řetězec, logistické centrum, city 

logistika. 

 

Název předmětu: Systémové inženýrství Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: obor IS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Rozšířená definice systému v prostoru inženýrských úloh, specifikace vybraných typů 

systémů vůči souvisejícím nástrojům systémové analýzy a projektování, seznámení 

s vybranými nástroji identifikace složitých systémů, zpodrobnění vybraných typů úloh 

systémového inženýrství. Příklady využití metod a nástrojů systémového inženýrství. 

 

Název předmětu: Systémové inženýrství 

System engineering 

Rozsah: 

Ukončení: 

4 + 2 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 3 

Anotace:    

Rozšířená definice systému v prostoru inženýrských úloh, specifikace vybraných typů 

systémů vůči souvisejícím nástrojům systémové analýzy a projektování, zpodrobnění 

vybraných typů úloh systémového inženýrství, definice systémové strategie, souvislosti 

s vědně metodologickými východisky dopravy, postupy strategického myšlení, systém 

strategického řízení, aplikační prostor strategií v kontextu udržitelného rozvoje. 

 

Název předmětu: Šetření leteckých nehod Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: obor PL Ukončení: kz 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Specifika soudního znalectví. Předpisy a ustanovení pro mimořádné letecké události. 

Analýza leteckých nehod (šetření příčin, průběh, lidský faktor). Prevence leteckých nehod. 

Zpráva o mimořádné letecké události. Rozbor konkrétních leteckých neštěstí. 

 

Název předmětu: Technologie a bezpečnost senzorických sítí 

Technology and Security of Sensor Networks 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 1 

    

Anotace:    

Předmět je zaměřen na bezpečnost sběru dat v nových oblastech senzorických sítí. 

Principy práce senzorických sítí, senzory elektrických a neelektrických veličin, rozhraní pro 

připojování senzorů, komunikační technologie pro senzorické sítě, SigFox, LoRa, NB-IoT, 

technologie a bezpečnost IoT a SmartCity. Trendy v oblasti IoT a Smart City. 
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Název předmětu: Technologie silniční dopravy Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: kz 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Právní, provozní, technologické, logistické a bezpečnostní podmínky silniční dopravy, 

hlavní dopravní technologie, zvláštní přepravy, mezinárodní smlouvy, požadavky na 

parametry a specializaci dopravních, přepravních a manipulačních prostředků, technická 

obsluha vozidel, bezpečnost silniční dopravy a výběr optimální dopravní jednotky. 

 

Název předmětu: Technologie železniční dopravy Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: studijní program DS + LA Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Stanovení kapacity traťového úseku, modelová provozní situace se systémovou jízdní 

dobou mezi taktovými uzly, výpočet úspory trakční energie v porovnání s náklady na straně 

infrastruktury při výstavbě výhybny pro letmé křižování, řešení kapacitní úlohy a výpočet 

provozních intervalů, výpočet nákladů provozní koncepce, robustnost jízdního řádu, 

systematická koncepce tras nákladní dopravy, zásady centralizovaného operativního řízení 

provozu. 

 

Název předmětu: Technologies for Smart Cities Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: studijní program SC Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Každá technologie bude popsána i s ohledem na své systémové (performační) 

parametry jako jsou bezpečnost, spolehlivost, integrita, kontinuita, atd. Nedílnou součástí 

prezentace technologických možností budou i ekonomické modely provozu, které jsou pro 

rozhodování o využití daných technologií důležité. Ve vybraných oblastech bude analyzována 

i legislativní stránka nasazení technologií a to s ohledem např. na GDPR, atd. 

 

Název předmětu: Telekomunikace Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: kz 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Přehled současného stavu a očekávání rozvoje celého portfolia telekomunikačních 

služeb, ekonomické a legislativní aspekty návrhu a provozování telekomunikačních sítí 

a poskytování telekomunikačních služeb, identifikace a kvantifikace hierarchicky 

uspořádaných telekomunikačních sítí a služeb v využitím performačních parametrů, přehled 

a popis typických telekomunikačních služeb používaných pro dopravní aplikace a specificky 

pro logistiku. 
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Název předmětu: Telematické systémy a jejich návrh 

Telematic systems and their design 

Rozsah: 

Ukončení: 

3 + 2 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 1 

Anotace:    

Postupný detailní rozbor jednotlivých existujících telematických systémů v oblasti 

dopravy dle módů, např. mýtný systém, vážení vozidel, fleet management, řízení dopravy, 

atd. 

 

Název předmětu: Telematika ve VHD 

Telematics in Public Transport 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 1 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 3 

Anotace:    

Odbavovací informační systémy; OIS v zahraničí; vozidlová technika; odbavovací 

systémy; informační systémy; datové struktury; clearing; preference VHD; sledování polohy 

vozidel; legislativní rámec; standardizace, certifikace a interoperabilita. 

 

Název předmětu: Teoretická a aplikovaná mechanika Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Pole napětí a deformací a podmínky plasticity. Základy teorie plasticity. Podmínky 

plasticity. Pružnoplastický a plastický stav tělesa. Spolehlivost a životnost konstrukcí. 

Klasifikace poruch. Lomový proces. 

 

Název předmětu: Teorie dopravního proudu 

Traffic Flow Theory 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 1 

z, zk 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) Semestr: 1 

Anotace:    

Mobilita lidstva a problémy s ní související. Charakteristiky základních dopravních 

parametrů, jejich měření a využití pro hodnocení kvality dopravy. Hodnocení měřených 

parametrů. Teoretické základy a užití matematických modelů. Makroskopické, statistické 

a mikroskopické modely. Teorie rázových vln, front a speciálních jevů v dopravě. Vztah 

modelů k ovládání dopravního proudu. 
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Název předmětu: Teorie her a optimální rozhodování Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Teorie rozhodování, teorie užitku. Hry v explicitním tvaru, zpětná indukce. Hry 

v normálním tvaru, rovnovážné strategie. Hry s nekonečnými množinami strategií, 

dvojmaticové hry. Antagonistický konflikt, teorie maticových her. Opakované hry, evoluční 

teorie her. Kooperativní hry dvou hráčů s nepřenosnou výhrou. Kooperativní hry s přenosnou 

výhrou (imputace, jádro, Shapleyho hodnota, nukleolus). Aplikace teorie her s důrazem na 

ekonomii a dopravu. 

 

Název předmětu: Teorie hromadné obsluhy Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Bodový proces, definice, pravděpodobnostní charakteristiky. Poissonův tok, jeho 

vlastnosti a diskrétní modelování. Markovské řetězce s diskrétním i spojitým časem (DTMC, 

CTMC). Kendallova klasifikace, model M/M/1, modely M/M/n, příklady optimalizačních úloh. 

Petriho sítě. Počítačové simulace. Obslužné sítě – otevřená a uzavřená Jacksonova síť. 

 

Název předmětu: Teorie inženýrských konstrukcí Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Předmět navazuje na znalosti získané v základních kurzech mechaniky v rámci 

bakalářského studia (zejména statika a pružnost) partiemi v oblasti matematické teorie 

pružnosti. Důraz je kladen především na rovinné a symetrické úlohy, dále pak na výpočet 

napětí a deformace na deskách a skořepinách. Posluchači jsou dále seznámeni s metodami 

modelování chování podloží využívaných při projektování liniových staveb. 

 

Název předmětu: Teorie konstrukcí vozovek pozemních 

komunikací 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 2 

z, zk 

Určen pro: studijní program DS Semestr: 1 

Anotace:    

Teorie výstavby v silničním stavitelství – materiálová hlediska. V předmětu je kladen 

důraz na vývoj v silničním stavitelství od počátku 20. století do současnosti, se zaměřením na 

problematiku materiálů, porozumění výroby a pokládky asfaltových směsí. 
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Název předmětu: Teorie provozu na pozemních komunikacích Rozsah: 4 + 2 

Určen pro: obor DS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Základní dopravní parametry a jejich měření, dopravní senzory. Koncept analýzy 

kapacity. Teoretické základy a užití simulačních modelů, makroskopických a statistických 

modelů. Teorie řízení dopravního uzlu, městských celků a dálnic. Zelená vlna a preference 

veřejné dopravy. Identifikace a management nehod. Principy hodnocení komunikací 

a metody údržby. 

 

Název předmětu: Teorie provozu na pozemních komunikacích Rozsah: 3 + 2 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Dopravní parametry a jejich měření, získávání a zpracování. Koncept analýzy 

kapacity. Teoretické základy a užití matematických modelů - makroskopické, statistické 

a mikroskopické modely. Teorie řízení dopravy. Dopravní uzel, SSZ, okružní křižovatky. 

Koordinace SSZ, preference MHD. Řízení městských celků a dálnic. Detekce a management 

dopravních excesů. Principy hodnocení pozemních komunikací a metody údržby. Hodnocení 

zdravotních rizik dopravy. 

 

Název předmětu: Teorie zásob, obnovy a rozvrhy Rozsah: 2 + 1 

Určen pro: studijní program LA Ukončení: z, zk 

  Semestr: 1 

Anotace:    

Úvod do teorie zásob – základní pojmy, typologie úloh, statické modely, 

deterministické dynamické modely, stochastické dynamické modely. Úvod do teorie obnovy – 

základní pojmy, typologie úloh, modely s opotřebením objektů, modely se selháváním 

objektů. Úvod do teorie rozvrhů – základní pojmy, typologie úloh, rozvrhy s jedním strojem, 

rozvrhy s více paralelními stroji, rozvrhovací úlohy typu Flow Shop a Job Shop. 

 

Název předmětu: Údržba letadlové techniky Rozsah: 3 + 1 

Určen pro: obor PL Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Provoz letadel a technický provoz. Systém prací na LT. Systémy údržby LT. Metody 

vyhledávání poruch, diagnostické prostředky pro kontrolu stavu LT. Výběr a kvalifikace 

leteckého personálu. Základní dokumentace pro údržbu. Postupy pro optimalizaci časových 

intervalů údržby. Nařízení č. 2042/2003, část 145. Vliv HF při údržbě LT. Nařízení ředitele 

EASA pro schvalování organizací pro údržbu letadel. Cvičení budou zaměřena na praktickou 

aplikaci. 
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Název předmětu: Udržitelná mobilita a územní plánování Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Územní plánování – cíle a úkoly, vývoj v čase. Základy územního plánování. Charty 

moderního urbanismu. Nástroje územního plánování. Plány udržitelné mobility (SUMP). 

Souvislosti územního a dopravního plánování. Způsoby růstu města v souvislosti s dopravou. 

Základní zásady dopravního řešení. Vliv dopravy na velikost a tvar města, na vývoj ulice 

a náměstí a komunikací. Řešení pěší a cyklistické dopravy. Ekonomika měst. Suburbanizace 

a doprava. 

 

Název předmětu: Vozidlové řídící systémy Rozsah: 1 + 1 

Určen pro: obor IS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Základní pojmy z regulační techniky a teorie řízení. Základní typy regulátorů (PID), 

Dynamické vlastnosti automobilu a řidiče jakožto regulátoru. Řízení spalovacího motoru, 

statická optimalizace motoru, požadavky na řídicí jednotku. Elektrický pohon a jeho 

komponenty. Stejnosměrné stroje, asynchronní stroje, synchronní stroje – princip, provedení, 

základní charakteristiky a řízení. Řízení hybridních pohonů pro dosažení optimální účinnosti. 

Vozidlové komunikační sběrnice (CAN, LIN, FlexRay, ISObus, Protokol KWP2000 atd.). 

Vozidlové elektronické řídící, bezpečnostní, sdělovací a komfortní systémy. Cvičení jsou 

praktická s reálnými a simulovanými systémy, komunikace s vozidlovými systémy, laboratorní 

provoz a řízení vybraných elektrických strojů. 

 

Název předmětu: Vysokorychlostní železniční doprava Rozsah: 2 + 0 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: kz 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Charakteristika vysokorychlostní železniční dopravy a její místo v dopravním systému. 

Typy / modely vysokorychlostního železničního systému, proces přípravy výstavby VRT 

v podmínkách ČR. Neadhezní vysokorychlostní drážní systémy. Obsluha města a regionu 

vysokorychlostní tratí (VRT). Dopravny na VRT. Celosvětová síť VRT. Trasování a provozní 

koncepce VRT. Specifika konstrukce a návrhových parametrů koleje VRT. 

 

Název předmětu: Železniční stanice a uzly Rozsah: 2 + 2 

Určen pro: studijní program DS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 2 

Anotace:    

Zařízení pro osobní přepravu. Konstrukce nástupišť. Přístupové cesty na nástupiště. 
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Úpravy železničních stanice dle TSI PRM. Konstrukce zhlaví. Variantní řešení zhlaví pro 

současné jízdy. Odbočné železniční stanice. Křižovatkové železniční stanice. Osobní nádraží. 

Odstavná nádraží. Seřaďovací stanice. Přestupní terminály VHD. Železniční uzly. 

 

Název předmětu: Železniční zabezpečovací systémy Rozsah: 1 + 1 

Určen pro: obor IS Ukončení: z, zk 

  Semestr: 3 

Anotace:    

Předmět navazuje na úvodní předmět „Železniční zabezpečovací technika“. Na 

základě základních poznatků z tohoto předmětu se popisuje funkce a koncepce železničních 

zabezpečovacích systémů. Hlavní pozornost je směřována na moderní elektronické a další 

sofistikované systémy umožňující vysoký stupeň automatizace řízení železničního provozu. 

Část přednášek je věnována problematice interoperability železniční sítě. 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

 

Název předmětu: Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 1 

+ Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 2 

Czech Language for Foreign Students 1 

Rozsah: 

Ukončení: 

Semestr: 

0 + 2 

z 

1 + 2 

Určen pro: obor PL + studijní program DS + LA + SC   

Anotace:    

Základní jazykové struktury češtiny, běžné komunikační situace, studium, práce, volný 

čas, sebeprezentace, fonetická stránka jazyka, písemný projev. 

 

Název předmětu: Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 3 

+ Jazyk – čeština pro zahraniční studenty 4 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 2 

z 

Určen pro: obor DS + LA + PL + studijní program DS + LA Semestr: 3 + 4 

Anotace:    

Výuka jazykových jevů s ohledem na jazykovou úroveň příslušné skupiny. Nácvik 

poslechu a ústního projevu. Základy odborné terminologie. 

 

Název předmětu: Jazyk 1 + Jazyk 2 

Foreign Language 1 + Foreign Language 2 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 2 

z 

Určen pro: studijní program IS + IS (EN) + SC Semestr: 1 + 2 

Anotace:    

Základní jazykové struktury, běžné komunikační situace, studium, práce, volný čas, 

sebeprezentace, fonetická stránka jazyka, písemný projev, v pokročilých skupinách odborné 

texty podle zaměření. 
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Název předmětu: Jazyk 3 + Jazyk 4 

Foreign Language 3 + Foreign Language 4 

Rozsah: 

Ukončení: 

0 + 2 

z 

Určen pro: obor IS + studijní program IS + IS (EN) Semestr: 3 + 4 

Anotace:    

Základní jazykové struktury, běžné komunikační situace, studium, práce, volný čas, 

sebeprezentace, fonetická stránka jazyka, písemný projev, v pokročilých skupinách odborné 

texty podle zaměření. 
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POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TYPU B 
Povinně volitelné předměty typu B si student volí podle svého výběru zejména 

s ohledem na zvolený projekt podle doporučení vedoucího projektu. 

Studenti jednotlivých oborů si vybírají zpravidla 2 – 3 povinně volitelné předměty 

typu B za studium. Povinně volitelný předmět typu B lze v obou formách studia vypisovat buď 

pouze pro zimní nebo pouze pro letní semestr. 

Jako povinně volitelné předměty typu B si mohou vybrat studenti též oborové 

předměty jiných studijních oborů příslušného studijního programu Fakulty dopravní, které 

však nejsou současně povinné v rámci oboru studenta, který si je zapisuje. 

Studenti si mohou jako povinně volitelné průměty typu B zapsat i předměty, které jsou 

v nabídce ostatních fakult ČVUT, pokud student získá souhlas vedoucího ústavu, ze kterého 

vychází projekt, na jehož řešení student pracuje (vzhledem k rozsáhlému množství zde tyto 

předměty nejsou uvedeny). Tyto předměty si pak studenti zapisují v obou formách studia 

v rozsahu počtu hodin a počtu kreditů a s ukončením uvedenými níže v závislosti na studijním 

programu studentů. Na studijním oddělení Fakulty dopravní budou k dispozici studijní 

programy fakult ČVUT s možností výběru a způsobu zapsání předmětu. 

Všechny povinně volitelné předměty typu B jsou (v závislosti na studijním programu 

a formě studia) charakterizovány níže uvedeným počtem hodin (týdně v prezenční formě 

studia a za semestr v kombinované formě studia), počtem kreditů a ukončením: 

 bakalářský studijní program – prezenční forma studia: 

— počet hodin (týdně) .......................................................................................... 2 + 0 

— počet kreditů .......................................................................................................... 2 

— ukončení ..........................................................................kz (klasifikovaný zápočet) 

 bakalářský studijní program – kombinovaná forma studia: 

— počet hodin (za semestr) ........................................................................................ 8 

— počet kreditů .......................................................................................................... 4 

— ukončení ..........................................................................kz (klasifikovaný zápočet) 

 navazující magisterský studijní program – prezenční forma studia: 

— počet hodin (týdně) .......................................................................................... 2 + 0 

— počet kreditů .......................................................................................................... 2 

— ukončení ..........................................................................kz (klasifikovaný zápočet) 

 navazující magisterský studijní program – kombinovaná forma studia: 

— počet hodin (za semestr) ........................................................................................ 8 

— počet kreditů .......................................................................................................... 3 

— ukončení ..........................................................................kz (klasifikovaný zápočet) 
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ZIMNÍ SEMESTRY – BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM 

Název předmětu 
Kód 

předmětu 
Vyučující 

Bezpečnostní kódy pro zabezpečovací zařízení 11Y1BK Kárná 

Matematické modely v ekonomii 11Y1MM Nagy 

Parametrické a vícekriteriální programování 11Y1PV Vraštilová 

Softwarové inženýrství v dopravě 11Y1SI Pěnička 

Projektování komunikací v Civil 3D II 12Y1C2 Honc 

Dokumentace staveb v praxi 12Y1DS Kumpošt 

Kombinovaná nákladní doprava 12Y1KN Nejedlý 

Posuzování dopravních staveb 12Y1PD Neubergová 

Rekonstrukce a údržba železničních tratí 12Y1RU Týfa 

Vodní cesty a plavba 12Y1VC Kareis 

Základy urbanismu 12Y1ZU Hájek 

Biometrické metody 14Y1BM Kaliková 

Modelování složitějších sestav a modelů v prostředí 

parametrického modeláře 

14Y1MP Schmidt 

Operační systém 14Y1OP Zelenka 

Počítačová podpora dopravního projektování 2 14Y1P2 Schmidt 

Prostorové 3D modelování v prostředí AutoCADu 14Y1PA Schmidt 

Podnikové informační systémy 14Y1PI Brandejský 

Programovací jazyk C 14Y1PJ Fábera 

Pokročilé zpracování dat v tabulkových 

kalkulátorech 

14Y1PZ Mejstřík 

Vývoj aplikací pro mobilní zařízení 14Y1VM Jeřábek 

Webdesign 1 14Y1W1 Krčál 

Webdesign 14Y1WG Krčál 

Základy programování v jazyce JAVA 14Y1ZJ Kaliková 

Evropská integrace v historických souvislostech 15Y1EH Feit 

Historie městské hromadné dopravy 15Y1HD Dont 

Hygiena práce a ergonomie v dopravě 15Y1HE Musil 

Němčina v ekonomice a ve společnosti 15Y1NE Rezlerová 

Západ a Východ: Cesta ke studené válce 15Y1ZV Michlová 

Spolehlivost a kvalita dopravních prostředků 16Y1KS Machan 

Řídící a elektronické systémy vozidel 16Y1RE Bouchner 

Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních 

prostředků 

16Y1ZL Mík 

Ekonomika veřejného sektoru 17Y1EV Faifrová 

Marketing v dopravě 17Y1MD Dvořáčková, Skolilová 

Osobní finance 17Y1OF Dvořáčková 

Sociologie lidských zdrojů 17Y1SL Holíková 

Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka 18Y1AM Jírová 

Experimentální metody mechaniky 18Y1EM Kytýř 

Aplikovaná elektronika 20Y1AE Musil 

Alternativní formy financování dopravních projektů 20Y1AF Jánešová 

Environmentální aspekty dopravy 20Y1EA Juruš 
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ZIMNÍ SEMESTRY – BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM 

(POKRAČOVÁNÍ) 

Název předmětu 
Kód 

předmětu 
Vyučující 

Procesy řízení kvality výrobků 20Y1PK Leso 

Aeronautical Information Management (AIM) 21Y1AM Hodač 

Matlab pro řešení projektů 21Y1MP Hanáková, Socha 

Technický handling 21Y1TH Stojić 

Krizový management 23Y1KM Michalcová 

Vyjednávání a spolupráce 23Y1VS Macková 

 

ZIMNÍ SEMESTRY – BAKALÁŘSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 

Název předmětu 
Kód 

předmětu 
Vyučující 

Programovací jazyk C 14W1PJ Fábera 

Pokročilé zpracování dat v tabulkových 

kalkulátorech 

14W1PZ Mejstřík 

Hygiena práce a ergonomie v dopravě 15W1HE Musil 

Ekonomika veřejného sektoru 17W1EV Faifrová 

Marketing v dopravě 17W1MD Dvořáčková 

Osobní finance 17W1OF Dvořáčková 

Sociologie lidských zdrojů 17W1SL Holíková 

Matlab pro řešení projektů 21W1MP Hanáková, Socha 

Technický handling 21W1TH Stojić 
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ZIMNÍ SEMESTRY – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ 

STUDIUM 

Název předmětu 
Kód 

předmětu 
Vyučující 

Funkce komplexní proměnné 11Y2FX Navrátil 

Bezpečnost na místních komunikacích 12Y2BM Čarská 

Inženýrské sítě 12Y2IS Šrytr 

Krajinná ekologie 12Y2KE Neubergová 

Kolejová doprava v sídlech a regionech 12Y2KS Veliš 

Vysokorychlostní tratě 12Y2VT Týfa 

Zklidňování dopravy 12Y2ZK Čarská 

CATIA II 14Y2C2 Kubín 

Jednočipové mikropočítače 14Y2JM Fábera 

Procesní informační systémy v dopravě 14Y2PI Lokaj 

Telekomunikační systémy a multimédia 14Y2TU Zelinka 

Umělá inteligence 14Y2UI Brandejský 

Job Hunting in English 15Y2JH Monková 

Manažerská sociologie 15Y2MS Kyselá 

Odborná francouzština pro dopravu 

a telekomunikace 

15Y2OF Veselková 

Ochrana zdraví v dopravě a EU 15Y2OZ Musil 

Praktická španělština pro dopravu 15Y2PD Hricsina Puškinová 

Publikace a jejich tvorba 15Y2PU Kumpošt 

Seminář politické filozofie 15Y2SP Tomeček 

Stylistika a rétorika 15Y2SR Veselková 

Počítačová grafika a virtuální realita 16Y2PG Novotný 

Transportní a stavební technika a technologie 16Y2TT Opava 

Financování městské hromadné dopravy 17Y2FM Baroch 

Mikrosimulace železničního provozu 17Y2MS Michl 

Moderní dějiny pro techniky 17Y2MT Horák 

Řízení dopravních procesů 17Y2RZ Březina 

Dynamika dopravních cest a prostředků 18Y2DC Jíra 

Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody 18Y2SD Kytýř 

Technologie elektronických systémů 20Y2TE Votruba 

Modelování a simulace v letecké dopravě 21Y2MS Pleninger 

Provozní aspekty letišť 21Y2PL Sýkora 

Seminář k diplomové práci 2 21Y2S2 Hanáková, Socha 

Bezpečnostní praktikum 23Y2BP Kosová 

Fyzika pro bezpečnostní obory 23Y2FB Procházka 

Zpravodajské prostředky a metody 23Y2ZM Kučera 
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ZIMNÍ SEMESTRY – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ 

STUDIUM 

Název předmětu 
Kód 

předmětu 

Garant předmětu 

(vyučující) 

Manažerská sociologie 15W2MS Holíková 

Ochrana zdraví v dopravě a EU 15W2OZ Musil 

Stylistika a rétorika 15W2SR Veselková 

Financování městské hromadné dopravy 17W2FM Baroch 

Řízení dopravních procesů 17W2RZ Březina 

Modelování a simulace v letecké dopravě 21W2MS Pleninger 

Provozní aspekty letišť 21W2PL Sýkora 

 

LETNÍ SEMESTRY – BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM 

Název předmětu 
Kód 

předmětu 
Vyučující 

Teorie grafů 11Y1TG Kárná 

Základy práce v programovém systému MATLAB 11Y1ZM Pecherková 

Projektování komunikací v Civil 3D I 12Y1C1 Honc 

Hluk z dopravy 12Y1HD Ládyš 

Pěší a cyklistická doprava 12Y1PC Čarský 

Provozní uspořádání stanic 12Y1PU Jacura 

Správa a údržba pozemních komunikací 12Y1SU Vacín 

Animace a vizualizace 14Y1AV Svoboda 

Bezbariérová doprava 14Y1BE Krčál 

Hardware počítačů 14Y1HW Fábera 

OOP v jazyce JAVA 14Y1OJ Kaliková 

Počítačová grafika 14Y1PG Smíšek 

Tvorba interaktivních internetových aplikací 14Y1TI Krčál 

Úpravy závěrečných prací v MS Wordu 14Y1UP Mejstřík 

Webdesign 2 14Y1W2 Krčál 

Základy parametrického a adaptivního modelování 14Y1ZM Schmidt 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 15Y1BO Musil 

Dějiny železniční dopravy 15Y1DZ Jacura 

Francouzské reálie a doprava 15Y1FD Veselková 

Historie civilního letectví 15Y1HL Kraus, Plos 

Moderní dějiny v souvislostech: každodennost 

a doprava 

15Y1MK Michlová 

Energetické nároky dopravních prostředků 16Y1EN Opava 

Interaktivní simulace a simulátory 16Y1IS Novotný 

Provoz, údržba a výroba motorových vozidel 16Y1PV Machan 

Vývojové trendy v kolejové dopravě 16Y1VT Opava 
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LETNÍ SEMESTRY – BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM 

(POKRAČOVÁNÍ) 

Název předmětu 
Kód 

předmětu 
Vyučující 

Základy aplikované počítačové grafiky 16Y1ZG Novotný 

Logistika letecké osobní a nákladní dopravy 17Y1LL Skolilová 

Personální management 17Y1PM Holíková 

Systémy městské a regionální kolejové dopravy 17Y1SK Pospíšil 

Simulace Titan 17Y1ST Dvořáčková 

Materiály technické praxe 18Y1MT Valach 

Počítačové simulace v mechanice 18Y1PS Zlámal 

Úvod do kolejových vozidel 18Y1UK Kolář 

Elektrotechnická kvalifikace 20Y1EK Sadil 

Lokalizace a navigace 20Y1LN Bureš 

Odbavovací a informační systémy 20Y1OI Sliacky 

Osvětlování pozemních komunikací 20Y1OK Kekula, Kousal, 

Purkrábková, Tichý 

Snímače a akční členy 20Y1SC Hrubeš 

Bezpečnost a ochrana civilního letectví 21Y1BC Lališ, Vokáč 

Bezpilotní systémy 1 21Y1BS Hulínská 

Řízení lidských zdrojů 21Y1RZ Hulínská 

Kvantová fyzika a optoelektronika 23Y1KO Procházka 

Ochrana kritických objektů a infrastruktur 23Y1OK Procházková 

 

LETNÍ SEMESTRY – BAKALÁŘSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 

Název předmětu 
Kód 

předmětu 
Vyučující 

Hardware počítačů 14W1HW Fábera 

Úpravy závěrečných prací v MS Wordu 14W1UP Mejstřík 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví 15W1BO Musil 

Provoz, údržba a výroba motorových vozidel 16W1PV Dunovský 

Logistika letecké osobní a nákladní dopravy 17W1LL Skolilová 

Personální management 17W1PM Holíková 

Systémy městské a regionální kolejové dopravy 17W1SK Pospíšil 

Simulace Titan 17W1ST Dvořáčková 

Bezpečnost a ochrana civilního letectví 21W1BC Vokáč 

Bezpilotní systémy 1 21W1BS Hulínská 

Řízení lidských zdrojů 21W1RZ Hulínská 
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LETNÍ SEMESTRY – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ 

STUDIUM 

Název předmětu 
Kód 

předmětu 
Vyučující 

Logika inženýrského myšlení 11Y2LG Hykšová 

Programování v programovém systému MATLAB 11Y2PM Pecherková 

Doprava v kontextu trvalé udržitelnosti 12Y2DU Neubergová 

Metody regulace a prognózy dopravy 12Y2MD Čarská 

Měření a modelování hluku z dopravy 12Y2MH Šturmová 

Městské inženýrství 12Y2MI Filip 

Modernizace železničních tratí a stanic 12Y2MZ Veliš 

Realizace dopravních staveb 12Y2RD Padělek 

Udržitelná doprava 12Y2UD Neubergová 

CATIA I 14Y2C1 Kubín 

Citlivost soustav 14Y2CS Moos 

Inteligentní systémy v poštovních službách 14Y2IS Veselá 

Kapitálové investování v dopravě 

a telekomunikacích 

14Y2KI Jánešová 

Objektově orientované programování v dopravě 14Y2OP Brandejský 

Programování CAD rozhraní 14Y2PH Schmidt 

Programovací jazyk C++ 14Y2PJ Fábera 

Dopravní psychologie v německy mluvících zemích 15Y2DN Štikarová 

Historie silniční dopravy 15Y2HS Čarská 

Potraviny v dopravě 15Y2PT Musil 

Technik v současné společnosti 15Y2TS Feit 

Emise a ergonomie dopravních prostředků 16Y2EE Mík 

Hygiena dopravních prostředků 16Y2HP First 

Karosérie motorových vozidel 16Y2KV Mík 

Metody kvality v oblasti dopravních prostředků 16Y2MK Machan 

Speciální technologie v dopravě a telekomunikacích 16Y2ST Dunovský 

Speciální technologie ve výrobě dopravních 

prostředků 

16Y2SV Machan 

Aplikace marketingových nástrojů v dopravě 17Y2AM Dvořáčková, Skolilová 

Mezinárodní organizace v dopravě 17Y2MO Štěrba 

Síťová tvorba jízdních řádů na železnici 17Y2SJ Janoš 

Systémy městské a regionální kolejové dopravy 17Y2SK Pospíšil 

Fyzikální základy vlastností materiálů 18Y2FZ Valach 

Metoda konečných prvků a její aplikace 18Y2MP Jiroušek 

Optická bezkontaktní měření deformací 18Y2OB Zlámal 

Úrazová biomechanika a bezpečnost 18Y2UB Jírová 

Výpočtová mechanika v dopravě 18Y2VC Jiroušek 

Predikce časových řad 20Y2PR Pelikán 

Bezpilotní systémy 2 21Y2BS Hulínská, Keller 

Letové provozní služby 21Y2LS Šála 

Právo a provoz v letecké dopravě 21Y2PP Hauerová 

Seminář k diplomové práci 1 21Y2S1 Hanáková, Socha 
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LETNÍ SEMESTRY – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PREZENČNÍ 

STUDIUM (POKRAČOVÁNÍ) 

Název předmětu 
Kód 

předmětu 
Vyučující 

Počítačové simulace a analýzy silničních nehod 22Y2PS Mičunek 

Management a analýza rizik 23Y2MA Michalcová 

Praktická dynamika vozidel 23Y2PD Jirovský 

Tvorba právních a technických předpisů 23Y2TP Macková 

Vypořádání rizik v inženýrských oborech 23Y2VR Procházková 

Vedení a rozvoj lidských zdrojů 23Y2VZ Macková 

 

LETNÍ SEMESTRY – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ 
STUDIUM 

Název předmětu 
Kód 

předmětu 

Garant předmětu 

(vyučující) 

Kapitálové investování v dopravě 

a telekomunikacích 

14W2KI Jánešová 

Historie silniční dopravy 15W2HS Čarská 

Potraviny v dopravě 15W2PT Musil 

Technik v současné společnosti 15W2TS Feit 

Aplikace marketingových nástrojů v dopravě 17W2AM Skolilová 

Systémy městské a regionální kolejové dopravy 17W2SK Pospíšil 

Letové provozní služby 21W2LS Šála 

Právo a provoz v letecké dopravě 21W2PP Hauerová 
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K611 - ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY 

 

Název předmětu: Bezpečnostní kódy pro zabezpečovací zařízení Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Bezpečná komunikace a techniky jejího zajištění. Bezpečnostní kódy – lineární kódy, 

cyklické kódy, BCH kódy, Reedovy-Solomonovy kódy. Přenosové kanály, detekce chyb 

přenosu, pravděpodobnost nedetekované chyby. Problematika návrhu a hodnocení 

bezpečnostních kódů; požadavky normy EN 50159. 

 

Název předmětu: Funkce komplexní proměnné Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Derivace komplexní funkce komplexní proměnné, holomorfní funkce, mocninné řady 

v komplexním oboru, integrál funkce komplexní proměnné, Cauchyova věta, Taylorova 

a Laurentova řada funkce komplexní proměnné, reziduum funkce a reziduová věta, 

meromorfní funkce, matematické základy Laplaceovy a Z-transformace. 

 

Název předmětu: Logika inženýrského myšlení Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Logická struktura inženýrského úsudku, jeho výrokově a predikátově logická báze. 

Řešení logických úkolů metodami pravdivostních a sémantických rozkladových tabulek, 

metoda Vennových diagramů. Logický základ pro návrh sítí pro řešení technických úkolů. 

 

Název předmětu: Matematické modely v ekonomii Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Teorie front (Poissonův proces, procesy zrodu a zániku, model fronty, model 

a analýza obslužné sítě). Teorie grafů (detekce cyklu, topologické uspořádání grafu, nejkratší 

a nejdelší cesta grafem, metoda kritické cesty). Optimalizace (extrém skalární a vektorové 

funkce, průběh skalární funkce, základní postupy pro numerické řešení úloh optimalizace). 
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Název předmětu: Parametrické a vícekriteriální programování Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Řešení úloh lineárního programování s parametrem v účelové funkci, v pravých 

stranách a v matici koeficientů lineárních omezení. Výpočet eficientního řešení. 

 

Název předmětu: Programování v programovém systému MATLAB Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Vysvětlení principu modelování a simulace, popis prostředí v systému MATLAB a jeho 

nastavení, optimalizace a odlaďování programu, úprava a zpracování dat, grafický návrh 

programu v prostředí GUI. 

 

Název předmětu: Softwarové inženýrství v dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Základní principy softwarového inženýrství vycházející z analýzy domény, definice 

požadavků, analýzy softwarové architektury, designu a implementace s použitím formálních 

metod a příkladů z praxe. 

 

Název předmětu: Teorie grafů Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Základní grafové pojmy, formalizace popisu grafů, způsoby reprezentace grafu. Úlohy 

teorie grafů, instance, zadání. Prohledávání grafu, minimální kostra grafu, stromy, nejkratší 

dráha, Eulerovské tahy, párování v bipartitních grafech, toky v sítích, cirkulace, kritická cesta, 

úloha obchodního cestujícího. Algoritmy řešení existenčních a optimalizačních úloh. 

Výpočetní složitost, přístup k řešení NP-těžkých úloh, heuristické postupy. 

 

Název předmětu: Základy práce v programovém systému MATLAB Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Vysvětlení pojmu algoritmizace, vývojové diagramy, popis prostředí v systému 
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MATLAB a jeho nastavení, nápověda v MATLABu (Help), aritmetické operátory, maticové 

a prvkové operace, řídící struktury (cyklus a příkazy), vstupy a výstupy, grafický systém, 

odlaďování programu. 

K612 - ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ 

 

Název předmětu: Bezpečnost na místních komunikacích Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Ukazatele dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích, relativní nehodovost, 

celospolečenská ztráta. Kolizní body, diagramy. Nástroje pro bezpečnější dopravu na 

pozemních komunikacích a jejich vhodné použití. Úrovňové křižovatky z hlediska 

bezpečnosti, nedostatky, psychologická přednost. Okružní křižovatky. Pěší provoz, cyklistická 

doprava. Světelná signalizace, koordinace. Organizace a regulace dopravy. Dopravní 

zklidňování. 

 

Název předmětu: Dokumentace staveb v praxi Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Příprava projektové dokumentace. Typy projektové dokumentace. Projekční podklady. 

Proces získání stavebního povolení. Rozpočet a cenotvorba. Praktické zpracování dílčích 

částí projektové dokumentace. 

 

Název předmětu: Doprava v kontextu trvalé udržitelnosti Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Definice udržitelné dopravy, historický kontext, vývoj u nás i ve světě. Trvale udržitelný 

rozvoj a udržitelná doprava. Poptávka po dopravě. Indukce. Příklady udržitelné dopravy od 

nás i ze světa. Biopaliva. Elektromobilita. Nové trendy v dopravě. Praktické ukázky. 

 

Název předmětu: Hluk z dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Úvod do akustiky, základní pojmy, veličiny. Základy fyziologické akustiky, vliv hluku na 
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lidský organismus. Akustická legislativa, normy, předpisy. Tvorba akustického klimatu 

v území, základní zásady urbanistické akustiky, šíření hluku, možností protihlukové ochrany. 

Zdroje hluku v území. Zjišťování akustické situace v území. Metodiky výpočtu hluku 

z dopravy. Akustické studie. Základy měření, metodiky měření, protokol z měření. 

 

Název předmětu: Inženýrské sítě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Význam a postavení inženýrských sítí v rámci staveb veřejné a technické 

infrastruktury, metodika územního plánování inženýrských sítí, metodika projektování, 

koordinace, realizace a provoz inženýrských sítí, normy v oboru, Facility Management 

inženýrských sítí, bezvýkopové technologie inženýrských sítí. 

 

Název předmětu: Kolejová doprava v sídlech a regionech Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Modernizace a rozvoj železniční infrastruktury v ČR. Uspořádání železničních sítí 

a uzlů (ČR + zahraničí). Příměstská železniční doprava. Uspořádání sítí a provoz systémů 

metra (ČR + zahraničí). Uspořádání sítí a provoz tramvajových systémů (ČR + zahraničí). 

Speciální tématické přednášky (kolejová doprava ve vybraných státech / regionech). 

 

Název předmětu: Kombinovaná nákladní doprava Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Definice KP. Význam KP, dělení KP. Druhy KP. Infrastruktura KP. Vývoj, historie 

a současnost KP ve světě. Vývoj, historie a současnost KP v ČR. Trendy KP. Tarifní 

podmínky. Námořní doprava. Legislativa. Přeprava nebezpečného zboží. Legislativní a tarifní 

podmínky KP. 

 

Název předmětu: Krajinná ekologie Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Historický vývoj krajiny, zahrad a městské zeleně. Vymezení pojmu krajina. Krajina 

a základní principy. Krajinné plošky a koridory, jejich vznik a změny, krajinná matrice. Role 

člověka ve vývoji krajiny. Vlivy antropogenní činnosti na krajinu. Role dopravy v procesu 
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suburbanizace. Dopravní cesty v krajině. Metody hodnocení krajiny. Obnova a stabilizace 

krajiny. 

 

Název předmětu: Měření a modelování hluku z dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Teoretický úvod do problematiky hluku z dopravy. Hluk z kolejové dopravy. Hluk ze 

silniční dopravy. Měření a výpočet hluku z kolejové dopravy. Měření a výpočet hluku ze 

silniční dopravy. Modelování dopravního hluku v programu CADNA A. 

 

Název předmětu: Městské inženýrství Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Výuka se zaměřením zejména na problematiku uložení inženýrských sítí v území, 

koordinace inženýrských činností v území, uspořádání veřejného prostranství, koncepce 

veřejných prostor. 

 

Název předmětu: Metody regulace a prognózy dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Prognóza dopravy extrapolací dosavadních dat, prognóza dopravy v širším území 

(způsoby určení výhledových objemů dopravy, určení mezioblastních vztahů (analogické 

a syntetické metody, dělba přepravní práce, přidělování mezioblastních vztahů na 

komunikační síť). Rázová vlna v dopravním proudu. Úrovně kvality dopravy, časová perioda 

a faktor špičkové hodiny. Akcelerační šum, následování vozidel a dopravní stabilita, modely 

front v dopravě. 

 

Název předmětu: Modernizace železničních tratí a stanic Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Zvyšování traťových rychlostí. Dohody AGC a AGTC. Síť tratí AGC a AGTC. Zásady 

modernizace (koncepční dokumenty, definice základních pojmů, jednotlivé zásady 

modernizace). Geometrické parametry koleje na modernizovaných tratích. Železniční svršek 

a spodek na modernizovaných tratích. Navrhování železničních stanic. Mosty a tunely. 

Příprava a realizace projektů. Technický popis tranzitních koridorů. 
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Název předmětu: Pěší a cyklistická doprava Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Komunikace a přechody pro chodce. Úpravy pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Návrh sítě cyklistických tras. Způsoby vedení cyklistů a návrhové 

parametry pro cyklisty. Oddělení cyklistů od ostatních druhů dopravy. Komunikace pro cyklisty 

a jejich projektování – jednosměrné ulice, vyhrazené jízdní pruhy, zastávky hromadné 

dopravy, křížení s ostatními druhy dopravy, křižovatky. Svislé a vodorovné dopravní značení 

pro cyklisty. 

 

Název předmětu: Posuzování dopravních staveb Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Posuzování dopravních staveb, proces EIA. Multikriteriální metody posuzování, 

riziková analýza, analýza SWOT. Krajinný ráz, možnosti jeho ochrany a posuzování vlivů 

dopravní stavby na krajinný ráz. Hodnocení fragmentace a průchodnosti krajiny při přípravě 

liniových staveb. Praktické ukázky hodnocení dopravních staveb na životní prostředí.  

 

Název předmětu: Projektování komunikací v Civil 3D I Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Předmět se věnuje problematice projektování dopravních staveb – především 

komunikací – s užitím 3D softwaru. Studenti se naučí kompletní návrh tvorby této liniové 

stavby – od situace, přes podélný profil až po vzorové a pracovní řezy a výpočet kubatur. 

Součástí je i okrajové vysvětlení problematiky projektování v praxi – DOSS, CUZK, právní 

systém. 

 

Název předmětu: Projektování komunikací v Civil 3D II Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Předmět se věnuje problematice projektování dopravních staveb – především 

komunikací – s užitím 3D softwaru. Studenti se naučí kompletní návrh tvorby této liniové 

stavby – od situace, přes podélný profil až po vzorové a pracovní řezy a výpočet kubatur. 

Dochází k rozvinutí již nabytých schopností v úvodním kurzu a jejich dalšímu rozvoji. Studenti 

se naučí navrhovat křižovatky a složitější stavby v programu Civil 3D. 
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Název předmětu: Provozní uspořádání stanic Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Přípojné železniční stanice. Zařízení pro přepravu osob. Zařízení pro nákladní 

přepravu. Vlečky a závodová doprava. Pásmové stanice. Seřaďovací nádraží. Odstavné 

stanice. Technologie práce stanice ve vazbě na její stavební uspořádání. Dokumentování 

stanic na železniční síti v ČR. 

 

Název předmětu: Realizace dopravních staveb Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Typy dopravních staveb. Druhy projektové dokumentace. Zákony a technické předpisy 

v inženýrské výstavbě. Územní a stavební řízení. Proces výstavby. Ekonomika projektu. 

Management projektu. 

 

Název předmětu: Rekonstrukce železničních tratí Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Zajištění provozuschopnosti železničních drah, správcovství tratí a stanic, geometrické 

parametry a prostorová průchodnost v existující železniční koleji, technika pro drobnou 

údržbu železničního svršku a spodku, plánování a organizace výluk, příprava rekonstrukcí 

a údržby železničních tratí, postupy a technika při rekonstrukci a údržbě železničních tratí. 

 

Název předmětu: Správa a údržba pozemních komunikací Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Seznámení se s vlastnictvím jednotlivých komunikací v ČR a správou na pozemních 

komunikacích na státní a krajské úrovni. Je předkládána problematika rozvoje páteřní sítě, 

krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé strategie Ministerstva dopravy. Údržba pozemních 

komunikací zimní a letní, její požadavky, specifika, možnosti a způsoby oprav jsou 

diskutovány během vyučování stejně tak jako investorská činnost v oblasti pozemních 

komunikací. 
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Název předmětu: Udržitelná doprava Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Trvale udržitelný rozvoj, definice, historický vývoj, právní rámec. Indikátory 

udržitelného rozvoje. Udržitelná doprava, definice, historický vývoj, právní rámec. Aplikace 

zásad udržitelné dopravy, příklady z praxe. 

 

Název předmětu: Vodní cesty a plavba Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Základní druhy dopravy. Postavení vodní dopravy v dopravní soustavě České 

republiky a v Evropské unii. Výhody a nevýhody vodní dopravy. Základní systémy vodních 

cest v Evropě, síť vodních cest v České republice. Výstavba vodní cesty a jejího zařízení. 

Správa vodní cesty a její provoz. Právní režim ve vnitrozemské plavbě, pravidla plavebního 

provozu, plavební mapy a kilometrovník. 

 

Název předmětu: Vysokorychlostní tratě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Charakteristika vysokorychlostní železniční dopravy a její místo v dopravním systému. 

Typy a charakteristika vysokorychlostních železničních vozidel a zabezpečovacího systému. 

Interoperabilita vysokorychlostního železničního systému. Neadhezní vysokorychlostní drážní 

systémy. Obsluha města vysokorychlostní tratí (VRT). Dopravny na VRT. Celosvětová síť, 

trasování, provozní koncepce, specifika konstrukce a geometrických parametrů koleje VRT. 

 

Název předmětu: Základy urbanismu Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Přehled historie stavby měst a sídel. Funkční složky v sídle a jejich vzájemná vazba 

(funkce práce, bydlení, rekreace, doprava). Prostorové uspořádání sídel. Typy měst 

s převládající funkcí, formy rozvoje sídel. Stručný přehled problematiky územního plánování. 
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Název předmětu: Zklidňování dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Zásady a principy dopravního zklidňování. Řešení komunikační sítě. Uspořádání 

prostoru místních komunikací. Psychologické a fyzické překážky a jejich kombinace. 

Zpomalovací prahy, zpomalovací polštáře a zvýšené plochy. Prvky zklidňování dopravy na 

křižovatkách. Hodnocení dopravního zklidňování. Pěší zóny. Obytné ulice a obytné zóny. 

K614 - ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY V DOPRAVĚ 

 

Název předmětu: Animace a vizualizace Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Seznámení s 3D modelováním. Nejjednodušší 3D primitiva a jejich základní 

modifikační a transformační funkce. Vytváření 3D scény. Transformace 3D primitiv, slučování 

primitiv na složitější celky. Popsání ploch a práce s nimi. Použití materiálových editorů 

a práce s texturami. Osvětlení scény, nastavení světelných a materiálových parametrů. 

Možnosti snímání scény a použití kamer. Rendering a vytváření animací. 

 

Název předmětu: Bezbariérová doprava Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Problematika bezbariérově přístupné veřejné dopravy z pohledu architektonických 

bariér a také z hlediska přepravně-technologického. Studenti získají teoretické poznatky 

o bezbariérovém prostředí pozemních komunikací, železničních nástupišť, zastávek veřejné 

dopravy, odbavovacích hal, vozidel veřejné dopravy, informačních a orientačních systémů 

i technologii přepravy. Teoretické poznatky budou doplněny praktickými ukázkami. 

 

Název předmětu: Biometrické metody Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Biometrická autentizace, měření výkonnosti a spolehlivosti biometrických systémů, 

identifikace pomocí otisku prstů, geometrie tváře, struktury žil na zápěstí, oční duhovky, 

seznámení se základními behaviorálními metodami identifikace, použití biometrických 

systémů v dopravě. 
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Název předmětu: CATIA I Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Základní práce při tvorbě a modelování výrobků a součástí. Technika tvorby náčrtů, 

geometrické vazby, parametrické kóty, tvorba adaptivních objemových modelů z 2D náčrtů. 

Import a export z a do dalších systémů. Základy tvorby sestav, a jejich vizualizace. 

 

Název předmětu: CATIA II Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Rozšiřuje základní kurz. Tvorba složitějších sestav. Možnosti a přístup k výpočtům, 

návaznost na další systémy. Úvod do plošného modelování a porovnání s objemovým 

modelováním. Kinematické mechanismy. Tvorba projektu. Možnosti výstupu projektové 

dokumentace. 

 

Název předmětu: Citlivost soustav Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Návrh systémů s definovanou spolehlivostí. Vliv (citlivost) měnících se parametrů 

prvků a soustav v systému. Formulace systémové funkce a její citlivosti na dílčí parametry. 

Definice tolerance systémových funkcí. Výpočet citlivostí, citlivostních funkcí, citlivostních 

matic a jejich využití v návrhu systému. 

 

Název předmětu: Hardware počítačů Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Architektura počítačů, základy návrhu logických obvodů a jejich realizace pomocí 

hradlových polí. Struktura a návrh jednotlivých částí počítačů v detailu – řadiče, aritmetické 

jednotky, V/V podsystému. 
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Název předmětu: Inteligentní systémy v poštovních službách Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Využití informačních systémů v poštovních službách (ITIS, A POST, T+T, PS, KMP, 

DS), aplikace informačních technologii při zpracování poštovních zásilek ve zpracovatelských 

uzlech poštovní sítě, optimalizace logistických procesů v poště. Zhodnocení reálných 

implementaci v provozu České pošty a to jak v přednáškách, tak i v rámci praktických exkurzí. 

 

Název předmětu: Jednočipové mikropočítače Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Architektury jednočipových mikropočítačů a řadičů, periferní obvody vestavěné do 

jednočipových procesorů (čítače, časovače, převodníky, porty), použití v aplikacích. 

Programování praktických úloh na mikropočítačích AVR. 

 

Název předmětu: Kapitálové investování v dopravě 

a telekomunikacích 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Studijní program: navazující magisterský Semestr: letní 

Anotace:    

Finanční trh, investiční rozhodování – dlouhodobé cíle a investiční strategie, 

dlouhodobé financování. 

 

Název předmětu: Modelování složitějších sestav a modelů 

v prostředí parametrického modeláře 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Studijní program: bakalářský Semestr: zimní 

Anotace:    

Modelování sestav – nástroje a metodika pracování podsestav a sestav, modelování 

plechových součástí, svařované sestavy, potrubí a rozvody. Fotorealistické ztvárnění výstupu 

– fyzikální a materiálové vlastnosti, světelné zdroje. MKP – řešený příklad. 

 

 

Název předmětu: Objektově orientované programování v dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Získání znalostí a zkušeností s praktickým vývojem objektově orientovaného SW 
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i s jeho využitím pro modelování dopravních systémů. Získání zkušeností s programováním 

v C++, případně v jiném objektově orientovaném jazyku (Java, Python, ADA), pokud si jej 

studenti zvolí. 

 

Název předmětu: OOP v jazyce JAVA Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Objektové myšlení. Zapouzdření. Třídy. Atributy. Modifikátory přístupu. Metody a jejich 

přetěžování. Speciální metody (konstruktory, gettery / settery). Základní objektové metody. 

Referenční datové typy. Dědičnost. Polymorfismus. Správa paměti a hodnota null. 

Porovnávání objektů. Statika (static). Konstanty. Rozhraní (interface). Abstraktní třídy 

(abstract). Výčtové typy (enum). Balíky. Výjimky. Kolekce. Generika. Lambda výrazy, 

anonymní funkce. 

 

Název předmětu: Operační systém Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Distribuce. Instalace OS GNU/Linux. X-window systém. Systém práv – uživatelé 

a skupiny, práva ACL. Souborové systémy, atributy. Programy, procesy. Bootování systému, 

úrovně běhu – runlevely. Základní konzolové programy / příkazy. Konfigurační soubory. 

Správa SW, balíčkovací systémy. Programy v grafickém režimu – nástroje pro práci s textem, 

grafikou, zvukem, videem, komunikace. Správa služeb. Zásady bezpečné konfigurace OS. 

Vzdálená administrace. 

 

Název předmětu: Počítačová grafika Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Těžištěm tohoto předmětu je především rastrová počítačová grafika, resp. práce 

v poloprofesionální grafickém softwaru s rastrovou grafikou. Po úvodním seznámením s teorií 

počítačové grafiky, především pojmy rozlišení, pixel, barvy, se student seznámí i s různými 

technologiemi a hardware jako jsou například monitory a grafické karty počítačů. Hlavní část 

předmětu je práce v Adobe Photoshop a Gimp – práce s vrstvami, filtry a kanály. 
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Název předmětu: Počítačová podpora dopravního projektování 2 Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Přehled CAx aplikací pro podporu dopravního projektování. Rozšíření znalostí 

prostředí AutoCADu pro možnost automatizace základních úloh (programování, skriptování, 

možnosti předávání dat). Pokročilé úpravy bloků (atributy, vazba na databáze), práce 

v projektové skupině, externí reference. Základní úlohy pro projektování komunikací 

(klotoidická přechodnice, příčný a podélný řez). Základy modelování ve 3D. 

 

Název předmětu: Podnikové informační systémy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Data-informace-znalosti, komponenty informačních systémů, syntaktický a sémantický 

význam dat, funkce a struktura podnikového informačního systému, jednotlivé informační 

systémy (personální, mzdový, skladový výrobní atd.), informační politika firmy a řízení 

informací, rizika provozu informačních systémů, právní prostředí provozu informačních 

systémů, státní informační systém, zabezpečení informačních systémů, ochrana údajů, 

bezpečnostní politika. 

 

Název předmětu: Pokročilé zpracování dat v tabulkových 

kalkulátorech 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Studijní program: bakalářský Semestr: zimní 

Anotace:    

Studenti budou obeznámeni s principy práce v tabulkovém procesoru. Grafická úprava 

vzhledu tabulky, formátování čísel, vkládání vzorců a funkcí, včetně adresace, odhalování 

chyb. Práce s rozsáhlými tabulkami, filtry, rozšířené filtry, databázové funkce, kontingenční 

tabulky a grafy, podmíněné formátování, hledání řešení. Ukázkové příklady a dotazy 

z různých firem a školení. 

 

Název předmětu: Procesní informační systémy v dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Představení a detailní využití informačních systémů v dopravě, zejména v systémech 

elektronického mýta, elektronické peněženky a dopravních odbavovacích systémech pro 

veřejnou dopravu. Důraz je kladen na architekturu těchto systémů, s ohledem na SOA 

(Service Oriented Architecture) a reálné implementace těchto systémů a popis fungování 

v rámci České republiky (technické i procesní), a to jak v přednáškách, tak i praktických 

exkurzích. 
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Název předmětu: Programovací jazyk C Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Programovací jazyk C. Základní rysy jazyka (datové typy, syntaxe, příkazy). Některé 

knihovní funkce, podprogramy, ukazatele, řetězce, dynamická alokace paměti, práce se 

soubory, struktury. Implementace abstraktních datových typů (fronta, zásobník, spojový 

seznam). Programovací techniky (třídění, řazení, hledání) v jazyce C. 

 

Název předmětu: Programovací jazyk C++ Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Filozofie objektově-orientovaného programování a objektového jazyka C++. Základní 

pojmy: třída, objekt, konstruktory a destruktory, dědění, abstraktní třídy, virtuální metody, 

výjimky, proudy, přetěžování metod a operátorů, implementace abstraktních datových typů 

v C++. 

 

Název předmětu: Programování CAD rozhraní Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Seznámení studentů s technikami programování CAD rozhraní za pomocí 

programovacího jazyka LIST a VBA. Ukázání možností tvorby vlastních objektů (příkazů), 

dialogů, rozhraní a aplikací v CAD systému. Programování spolupráce s dalšími aplikacemi 

(databáze, tabulkový kalkulátor). 

 

Název předmětu: Prostorové 3D modelování v prostředí AutoCADu Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Práce ve 3D prostředí neparametrického modeláře (AutoCAD), renderování scén, 

vytváření plošných i objemových objektů, tvorba uživatelských nastavení, vytváření 

objektových dat, práce s daty propojenými s externí databází. Základní definice a práce se 

světly, materiály a odlesky. Prezentace modelů. 
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Název předmětu: Telekomunikační systémy a multimédia Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Současný stav a nové trendy v terestrických a mobilních telekomunikačních 

systémech a službách, identifikace požadavků na telekomunikační sítě a telekomunikační 

služby a provázanost parametrů telekomunikačních služeb s parametry především 

dopravních řešení, konvergenční trendy v telekomunikacích a jejich důsledky 

v telekomunikacích. 

 

Název předmětu: Tvorba interaktivních internetových aplikací Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Možnosti skriptovacího jazyka PHP. Syntaxe, vlastnosti a funkce jazyka. Rozbor 

hotových skriptů a ukázky řešení. Vlastní aplikace psaná v PHP na určené téma. 

 

Název předmětu: Umělá inteligence Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Historie umělé inteligence, pojem znalosti, jejich reprezentace včetně rámců, 

prohledávání stavového prostoru, omezující podmínky, fuzzy systémy, evoluční algoritmy, 

neuronové sítě, strojové učení. 

 

Název předmětu: Úpravy závěrečných prací v MS Wordu Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Studenti budou seznámeni se zásadami tvorby a úpravy rozsáhlých dokumentů 

a základními typografickými pravidly. Budou správně aplikovat styly, vytvářet obsahy, 

seznamy obrázků, tabulek, grafů apod., poznámky pod čarou, titulky, rejstřík. Procvičí si 

opravy již hotových dokumentů. Cílem předmětu je připravit studenty na bezproblémovou 

úpravu bakalářských a diplomových prací, aby se pak mohli soustředit zejména na psaní 

závěrečné práce. 
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Název předmětu: Vývoj aplikací pro mobilní zařízení Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Základy objektově orientovaného programování, seznámení se s jazykem Java, 

vývojové prostředí, operační systém Android, vývoj aplikace – widgety, kontejnery, vlákna, 

menu, oprávnění, služby, GUI. 

 

Název předmětu: Webdesign Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Studenti se seznámí se základy komunikace HTTP, URL a adresováním, značkovacím 

jazykem HTML5, pokročilými technikami CSS3, pravidly přístupného a použitelného webu, 

responzivním webdesignem, redakčními systémy, instalací webového serveru 

+ konfiguračními direktivami. Probíraná látka bude procvičena na příkladech. 

 

Název předmětu: Webdesign 1 Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Studenti se seznámí se základy komunikace HTTP, URL a adresováním, 

značkovacími jazyky HTML a XHTML, HTML tagy, pravidly přístupného a použitelného webu, 

selektory a vlastnostmi CSS, problematikou webových prohlížečů, tvorbou jedno až tří 

sloupcového layout stránek, validitou stránek, podmíněnými komentáři. Probíraná látka bude 

procvičena na praktických příkladech. 

 

Název předmětu: Webdesign 2 Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Studenti se seznámí s pokročilými technikami CSS, responzivním webdesignem, CSS 

frontendy, redakčními systémy, JavaScriptem, knihovnou jQuery, SEO, instalací webového 

serveru + konfiguračními direktivami. Probíraná látka bude procvičena na příkladech. 
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Název předmětu: Základy parametrického a adaptivního 

modelování 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Studijní program: bakalářský Semestr: letní 

Anotace:    

Základní práce při tvorbě a modelování výrobků a součástí. Technika tvorby náčrtů, 

geometrické vazby, parametrické kóty, tvorba adaptivních modelů z 2D náčrtů. Import 

a export z a do dalších systémů. Základy tvorby sestav. 

 

Název předmětu: Základy programování v jazyce JAVA Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Úvod do platformy Java SE, instalace IDE a první projekt. Komentáře. Proměnné 

a typový systém. Operátory. Uživatelský vstup a parsování. Přetypování a převod na řetězec. 

Metody pro textové řetězce a matematické funkce. Podmínky, relační operátory a switch. 

Cykly for, while, foreach. Pole – deklarace, inicializace, metody pro práci s polem, ASCII, 

Funkce, parametry, návratová hodnota, rekurze. Tvorba samostatného programu. 

K615 - ÚSTAV JAZYKŮ A SPOLEČENSKÝCH VĚD 

 

Název předmětu: Bezpečnost práce a ochrana zdraví Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Základní legislativa, vymezení pojmů, rizika a možná poškození zdraví, pracovní 

podmínky a ochrana zdraví zejména v dopravě. Programy na ochranu zdraví a zdravotní 

zajištění na služebních cestách doma i v zahraničí, statistika, praxe. 

 

Název předmětu: Dějiny železniční dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Koněspřežné dráhy, první parostrojní trati, rozvoj železnic ve druhé polovině 

19. století, období místních drah, železnice za1. republiky, elektrická trakce, druhá světová 

válka a železnice, železnice a její vývoj ve druhé polovině 20. století, vznik 

vysokorychlostních tratí, rušení železničních tratí, vývoj vybraných dálkových spojení, vývoj 

v konstrukci železničních tratí, železniční nehody. Železniční uzly. Výklad doplněn exkurzemi 

a projekcí. 
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Název předmětu: Dopravní psychologie v německy mluvících 

zemích 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Studijní program: navazující magisterský Semestr: letní 

Anotace:    

Předmět obsahuje texty, které jsou zvoleny s ohledem na jazykovou připravenost 

a zájmy studentů ve skupině s tím, že splňují aktuální dopravní problematiku (fyzika pro 

řidiče, alkohol za volantem, únava, získání řidičského průkazu, děti v dopravě, dopravní 

podnik v Německu, jak se chovat při dopravní nehodě, dopravní psychologie na internetu). 

Přehled internetových stránek a další. 

 

Název předmětu: Evropská integrace v historických souvislostech Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Versailleský poválečný systém, vznik nových států. Evropa a velmoci, Společnost 

národů. Evropská politika ve 20. letech. Fašismus, nacismus, komunismus. Malá dohoda, 

východiska a cíle. Evropa po nástupu Hitlera k moci, systém dvojstranných smluv. Ztráta vlivu 

SN. Přeskupování sil za 2. světové války. OSN, Světová banka, MMF. Studená válka a její 

důsledky. Kvalitativně nové vztahy mezi Francií a Německem – motor rozbíhající se evropské 

integrace. 

 

Název předmětu: Francouzské reálie a doprava Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Geografie Francie a její dopravní síť. Paříž, její památky, městská hromadná doprava. 

Silniční doprava, dálnice, železniční doprava a TGV, letecká doprava, odborná dopravní 

terminologie. Francouzská společnost a kultura. Aktuální politický systém. Vzdělávací systém, 

studium ve Francii. Vybraní autoři francouzské literatury. Francouzská gastronomie. 

 

Název předmětu: Historie civilního letectví Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Vzduchoplavba. Počátky letadel těžších než vzduch. Průkopníci československého 

letectví. Vývoj letišť v ČR. Letiště ve světě. Letecké společnosti světa. Vrtulníky. Letadla ve 

službách ČSA. Slavní vzduchoplavci. Klasická éra letectví. Zlatá éra civilního letectví. 

Nadzvukové létání. Moderní éra civilního letectví. Létání ve světě. 
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Název předmětu: Historie městské hromadné dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Vývoj městské (veřejné) dopravy ve světě, vývoj tramvají a související dopravní 

techniky – trolejbusů, autobusů a související rozvoj dopravních sítí ve světě. Současné trendy 

(integrované dopravní systémy, …) a vývoj tarifních a odbavovacích systémů. Podrobněji 

vývoj městské dopravy v Praze a v Brně, rozvoj tramvajových provozů v Čechách a na 

Slovensku. 

 

Název předmětu: Historie silniční dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Silnice a silniční doprava ve starověku, hlavní trasy středověkých stezek a novověkých 

cest. Rozvoj pozemní dopravy v novověku, bouřlivý rozvoj silniční dopravy v 1. polovině 

20. století. Proměna konstrukce, stavebního a geometrického uspořádání cest a silnic během 

novověku až do polovině 20. století, vznik moderního silničního stavitelství. Rozvoj 

pozemního cestování v novověku. Vývoj dopravního značení. Historie řízení křižovatek, 

stavby mostů. 

 

Název předmětu: Hygiena práce a ergonomie v dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Základní poznatky vědních oborů hygiena práce a ergonomie a jejich aplikace 

v dopravě. Faktory pracovního prostředí a vliv těchto faktorů na zdraví pracujících. Vytváření 

a ochrana pracovních podmínek nepoškozujících veřejné zdraví. Vzájemné vazby člověk-

stroj- prostředí. Přizpůsobení techniky možnostem a schopnostem člověka. Příklady z praxe 

v dopravě, související legislativa. 

 

Název předmětu: Job Hunting in English Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Předmět obsahuje praktického průvodce pro hledání práce v angličtině. Zahrnuje 

nácvik dovedností potřebných pro jednotlivé fáze výběrového řízení a mapuje celý proces 

a specifika hledání práce v anglickém jazyce. Student se seznámí se slovní zásobou 

potřebnou pro úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru v anglickém jazyce. 
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Název předmětu: Manažerská sociologie Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Sociologický přístup k podniku, vysvětlení organizačního a řídícího systému 

organizace se zaměřením na postavení lidí a jejich vzájemnou komunikaci. Základní poznatky 

o podnikové kultuře; sociální systém firmy. Postavení člověka v oblasti práce v podmínkách 

tržní ekonomiky. Vedení lidí ve firmě – pracovní skupiny, adaptace, konflikty, systém pozic 

a rolí v organizaci. 

 

Název předmětu: Moderní dějiny v souvislostech: každodennost 

a doprava 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Studijní program: bakalářský Semestr: letní 

Anotace:    

Historický přehled moderních dějin každodennosti, vědy, techniky a dopravy v širších 

souvislostech. 

 

Název předmětu: Němčina v ekonomice a ve společnosti Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Aktuální ekonomická a společenská problematika německy mluvících zemí a EU. 

Četba a poslech textů. Lexikální, gramatická a obsahová analýza textů. Diskuse na vybraná 

témata. 

 

Název předmětu: Odborná francouzština pro dopravu 

a telekomunikace 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Studijní program: navazující magisterský Semestr: zimní 

Anotace:    

Ve výuce si studenti osvojí základní odbornou terminologii z oblasti dopravy (MHD, 

železniční, letecká, silniční, lodní doprava) a telekomunikací. Zvláštní důraz bude kladen na 

samostatný mluvený a psaný projev. 
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Název předmětu: Ochrana zdraví v dopravě a EU Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Ochrana zdraví v dopravě v ČR v minulosti a přítomnosti. Srovnání situace před a po 

roce 1989. Současná legislativa, výhledy do budoucnosti. Harmonizace legislativy s ostatními 

státy EU. Základní principy ochrany a podpory zdraví ve vybraných zemích EU. 

 

Název předmětu: Potraviny v dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Nutriční politika. Interakce doprava a poživatiny. Zdravotní rizika. Hygienické 

zabezpečení. Příklady z praxe z ČR a ze světa. Problematika jídelních vozů, stavebních vlaků 

a podobných zařízení. Legislativa. 

 

Název předmětu: Praktická španělština pro dopravu Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Prohloubení komunikačních dovedností, nácvik korektního písemného projevu, 

seznámení se základním odborným lexikem a specifickými kulturními odlišnostmi španělsky 

mluvících zemí. Dopravní terminologie. 

 

Název předmětu: Publikace a jejich tvorba Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Typy odborných textů. Poznámkový aparát. Rešerše. Bibliografické citace. Formální 

úprava dokumentu. Práce s informačními databázemi. Typografické zásady. Typografické 

editory – MS Word, TeX/LaTeX. Praktické zpracování jednoduchých odborných dokumentů. 

 

Název předmětu: Seminář politické filozofie Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Interpretace filozofického textu, pohled na společnost, stát a jejich uspořádání. 
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Název předmětu: Stylistika a rétorika Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Základní dovednosti mluveného a psaného projevu jako součást mezilidské 

komunikace. Získání základních znalostí o komunikaci, technikách řeči a formách mluveného 

i psaného projevu. Výchova hlasu a řeči; volba jazykových prostředků. Sémantická, 

syntaktická a pragmatická stránka jazyka. Kreativní myšlení v mluvě a psaném projevu. 

Praktická část – pěstování řečnických dovedností. 

 

Název předmětu: Technik v současné společnosti Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Odpovědi na následující otázky: Proč si v místnosti sundat klobouk a otevřít dámě 

dveře? Existují jednoduchá řešení? Objevujeme Ameriku nebo už tu všechno bylo? Věda vs. 

víra. Potřebujeme vědět nebo stačí zapnout počítač? Musí to být pravda – je to na internetu 

a psali to v novinách! K čemu jsou památky, když jenom chátrají? Zájem o věci veřejné – 

přežitek z minulosti? 

 

Název předmětu: Západ a Východ: Cesta ke studené válce Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Historický úvod, vývoj "Západu" a "Východu" od 15. století. Důraz na období 

1850 - 1950. Milníky a souvislosti mezinárodních vztahů na konci 19. a počátkem 20. století. 

Revoluce, jejich příčiny a důsledky. Vědecko-technologický pokrok, jeho předpoklady 

a důsledky. Ekonomický a hospodářský vývoj, příčiny a důsledky. 

K616 - ÚSTAV DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 

Název předmětu: Emise a ergonomie dopravních prostředků Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Emise a ergonomie dopravních prostředků a jejich vlivy na člověka a přírodu. Národní 

a mezinárodní legislativa v oblasti hygieny. Hluk a vibrace – zdroje, vznik, fyzikální veličiny, 

způsoby zjišťování, odstranění, prevence. Exhalace – vznik, měření, snižování, nestandardní 

pohony a paliva. Ergonomie – sezení, stání, ovládání, operační dosahy. Kondice – topení, 
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větrání, klimatizace, filtrace, únava. 

 

Název předmětu: Energetické nároky dopravních prostředků Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Dynamika a jízdní odpory vozidel. Druhy energií – kinetická, statická, tepelná, 

chemická atd. Způsoby přeměny energie na kinetickou. Spalovací motor, elektromotor, parní 

motor, vzdušný motor. Způsoby akumulace energie, akumulátor, setrvačník, palivový článek. 

Rekuperace energie. Energetická analýza WTW. 

 

Název předmětu: Hygiena dopravních prostředků Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Emise a ergonomie dopravních prostředků a jejich vlivy na člověka a přírodu. Národní 

a mezinárodní legislativa v oblasti hygieny. Hluk a vibrace – zdroje, vznik, fyzikální veličiny, 

způsoby zjišťování, odstranění, prevence. Exhalace – vznik, měření, snižování, nestandardní 

pohony a paliva. Ergonomie – sezení, stání, ovládání, operační dosahy. Kondice – topení, 

větrání, klimatizace, filtrace, únava. 

 

Název předmětu: Interaktivní simulace a simulátory Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Teorie simulace za využití výpočetní techniky. Tvorba výpočetních modelů. 

Mechanické a dynamické systémy a jejich matematické modely. Výpočetní metody. Simulace 

dynamiky jízdy vozidel zejména pozemní dopravy. Modelování elektronických systémů 

vozidel. Systémy virtuální reality. Cvičení se simulačními SW a interaktivními simulátory. 

 

Název předmětu: Karosérie motorových vozidel Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Karosérie osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů a motocyklů jako 

konstrukční celek. Zásady projektu, výroby, zkoušení a provozu. Materiály ve stavbě 

karosérií. Prvky aktivní a pasivní bezpečnosti. Ergonomie, HMI, výhledy z vozidla, operační 

dosahy, výhledy za vozidlo. Kondiční prvky, signalizační funkce. Aerodynamika karosérie. 

Design a základy výtvarného návrhu. Praktická cvičení. 
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Název předmětu: Metody kvality v oblasti dopravních prostředků Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Přehled metod řízení kvality, získávání dat a analýza požadavků zákazníků, metody 

QFD, DFM, DFA, DFS. Metoda FMEA (analýza vad a jejich následků). Základy souběžného 

(týmového) konstruování. 

 

Název předmětu: Počítačová grafika a virtuální realita Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Principy tvorby a zpracování 2D a 3D grafiky a virtuálních prostředí včetně algoritmů 

používaných při jejich počítačovém zpracování. Základy profesionálních i freewarových 

softwarů pro tvorbu a zpracování 2D a 3D grafiky. Tvorba interaktivní grafiky a základy 

programování v jazyce VRML či s využitím grafických knihoven (OpenGL). 

 

Název předmětu: Provoz, údržba a výroba motorových vozidel Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Metody výroby motorových vozidel. Opravy motorových vozidel. Kontrola vozidel. 

Plány údržby a oprav vozidel. Údržba motoru a měření emisí. Převodové ústrojí. Technická 

diagnostika – obecné principy. 

 

Název předmětu: Řídící a elektronické systémy vozidel Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Historický vývoj automobilu z hlediska řídicích a řízených systémů, vzhledem 

požadavkům bezpečnosti a komfortu. Úvod do elektrických a elektronických součástek, 

elektromechanické systémy vozidel. Principy funkce systémů pasivní a aktivní bezpečnosti, 

elektronické řídicí systémy a elektronické sběrnice ve vozidlech. Prostředky pro simulaci, 

Hardware-In the-Loop (HIL). 
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Název předmětu: Speciální technologie v dopravě 

a telekomunikacích 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Studijní program: navazující magisterský Semestr: letní 

Anotace:    

Mikro, nano a speciální technologie, elektrický oblouk a jeho aplikace, plazmové 

technologie, žárové stříkání, svazkové technologie, aplikace elektronových svazků ve výrobě 

a opravách dopravní techniky, lasery a laserové technologie, pájení, lepení, ultrazvuk, difuzní, 

frikční a explozní technologie, mikro hořáky, plyn. 

 

Název předmětu: Speciální technologie ve výrobě dopravních 

prostředků 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Studijní program: navazující magisterský Semestr: letní 

Anotace:    

Mikro, nano a speciální technologie, elektrický oblouk a jeho aplikace, plazmové 

technologie, žárové stříkání, svazkové technologie, aplikace elektronových svazků ve výrobě 

a opravách dopravní techniky, lasery a laserové technologie, pájení, lepení, ultrazvuk, difuzní, 

frikční a explozní technologie, mikro hořáky, plyn. 

 

Název předmětu: Spolehlivost a kvalita dopravních prostředků Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Teorie kvality a spolehlivosti v oblasti návrhu, vývoje, výroby a provozu dopravních 

prostředků. Definice a možné přístupy k řešení problematiky kvality a spolehlivosti. Přehled 

základní legislativy. Metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), QFD (Quality 

Function Deployment), DFx (Design for Assembly, Manufacturing, Quality, Services …) 

a další metody užívané v průmyslových aplikacích. Znalostní systémy kvality a spolehlivosti, 

sběr dat. 

 

Název předmětu: Transportní a stavební technika a technologie Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Transportní a stavební technologie a stroje. Doprava kusového a sypkého materiálu, 

především zemin a kamene. Výstavba dálnic a podzemních staveb. Transportní a zemní 

stroje, jejich popis a konstrukce, výpočty dopravovaných objemů, ekonomika provozu. 

Technika a technologie podzemních staveb. Moderní metody řízení zemních strojů (ultrazvuk, 

laser, GPS, totální stanice). 
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Název předmětu: Vývojové trendy v kolejové dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Trakce kolejových vozidel. Regulace parametrů kolejových vozidel. Obsluha a řízení 

kolejových vozidel. Význam v osobní a nákladní dopravě. Řešení krizových situací. 

Vyhledávání a odstraňování závad. Nové materiály v konstrukci kolejových vozidel. 

Mezinárodní standardizace. 

 

Název předmětu: Základy aplikované počítačové grafiky Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Počítačová grafika, její dělení a aplikace s důrazem na využití v dopravě a dopravních 

aplikacích, včetně vývoje a výzkumu. Barvy, vnímání barev, barevné modely, principy 

generování 2D a 3D obrazu, základní algoritmy užívané při zpracování grafických dat. 

Principy a úkoly vizualizace, vizualizační techniky, základy HW pro grafiku a vizualizaci. 

Základy práce s programy pro tvorbu a zpracování 2D a 3D grafiky. 

 

Název předmětu: Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních 

prostředků 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Studijní program: bakalářský Semestr: zimní 

Anotace:    

Konstrukce osobního automobilu, autobusu a motocyklu, výpočet agregátu, jízdní 

odpory, sestavení a parametry hnacího ústrojí, příklady konstrukčního uspořádání osobních, 

nákladních automobilů, autobusů a motocyklů, legislativa v EU a ve světě, systém tvorby 

technické legislativy, proces homologace vozidla a zkušební metody, zkoušky vozidel, 

urychlené zkoušky, matematické metody ve zkušebnictví. 

K617 - ÚSTAV LOGISTIKY A MANAGEMENTU DOPRAVY 

 

Název předmětu: Aplikace marketingových nástrojů v dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Aplikace principů marketingu v dopravní problematice, marketingové nástroje vhodné 

pro přepravu, případové studie užití marketingu ve sféře veřejné osobní dopravy. 
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Název předmětu: Ekonomika veřejného sektoru Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Ekonomické a finanční teorie veřejného sektoru, teorie veřejné volby, externality, 

rozhodování o alokaci veřejných financí, ekonomické hodnocení veřejných projektů (CBA, 

MCA, CEA), daňový systém ČR, státní rozpočet, řízení veřejných projektů, veřejné zakázky, 

způsob tvorby PPP projektů, finanční podpora z fondů EU, výpočetní program HDM-4. 

 

Název předmětu: Financování městské hromadné dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Historie a rozvoj MHD v Praze a dalších světových metropolích. Budování a provoz 

tramvajové, autobusové a trolejbusové sítě MHD. Budování a provoz metra. Ostatní druhy 

dopravy v MHD. Rozvoj MHD v menších městech. Specifika investičního a provozního 

financování jednotlivých druhů MHD. Historické a současné modely financování MHD. 

Přepravní kontrola a černí pasažéři. Turistický ruch a MHD. Typologie MHD a volba 

optimálního financování. 

 

Název předmětu: Logistika letecké osobní a nákladní dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Seznámení se s vývojem osobní i nákladní letecké dopravy. Úvod do základů 

tarifikace a technologie osobní letecké dopravy. Využívané technologie pro nákladní leteckou 

dopravu. Rezervační systémy a posádkové systémy ve standardních a low cost 

společnostech. Nové trendy. IT technologie v LD a další. 

 

Název předmětu: Marketing v dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Obecné principy marketingu aplikované na dopravní problematiku, marketingové 

nástroje vhodné pro přepravu jako službu, specifika veřejné osobní dopravy a z toho 

vyplývající odlišnosti uplatnění marketingu. 
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Název předmětu: Mezinárodní organizace v dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Mezinárodní vztahy v dopravě, OSN, EHK OSN, Mezivládní organizace, Úřady 

a agentury Evropské unie, Konference evropských ministrů dopravy, Mezinárodní oborové 

organizace hromadné dopravy, Air-Rail, železniční, silniční, letecké a vodní dopravy, 

zasilatelství a poštovních služeb. 

 

Název předmětu: Mikrosimulace železničního provozu Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Seznámení se s možnostmi simulačních nástrojů, vytvoření konkrétního modelu 

železniční infrastruktury, prověření konkrétního provozní konceptu na zadané infrastruktuře, 

navrženého provozního konceptu, testování stability, prověření citlivosti provozního konceptu 

na zpoždění. 

 

Název předmětu: Moderní dějiny pro techniky Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Vybrané kapitoly z dějin 19. století. Geopolitické postavení Evropy na příkladu Velké 

Británie, Německa a Rakouského císařství. Nástup USA, Americká občanská válka, rozvoj 

transatlantické námořní dopravy. Čínské císařství v pozdní éře dynastie Qing. Vybrané 

kapitoly z dějin 20. století. Od Bellé Epoque po studenou válku. Československé historické 

mýty. 

 

Název předmětu: Osobní finance Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Osobní finance (rozpočet, financování základních životních potřeb). Dluhy (úvěry 

a půjčky, platební nástroje, úroky a poplatky, dluhová past). Financování bydlení (nájem, 

hypotéka, stavební spoření, spotřebitelské úvěry, refinancování). Spoření a investice 

(investiční horizont, výnosnost, rizika, investiční strategie). Pojištění (typy pojištění, vhodnost 

a přiměřenost). Zajištění do budoucna (penzijní spoření a připojištění). 
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Název předmětu: Personální management Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Lidské zdroje a jejich význam, člověk jako osobnost, pracovní skupina jako zvláštní typ 

sociální skupiny, plánování lidských zdrojů, získávání a výběr pracovníků, jejich hodnocení 

a vzdělávání, rozmisťování a uvolňování pracovníků, pracovní adaptace, práce v týmech, 

řešení konfliktů, pracovní a zaměstnanecké vztahy, interkulturální management. 

 

Název předmětu: Řízení dopravních procesů Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Teoretická východiska řízení technologických procesů dopravy a přepravy, 

projektování systémů řízení technologických procesů dopravy, metody řízení technologických 

procesů v dopravě, systémy na podporu rozhodování, řízení lidí a motivace. 

 

Název předmětu: Simulace Titan Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Titan je manažerská hra simulující firemní rozhodování. Umožňuje 2 až 8 studentským 

skupinám, aby vyráběly a konkurovaly si na trhu se stejným produktem. Studentské firmy 

stanovují cenu, určují objem i kapacitu výroby, plánují rozpočty na marketing, výzkum a vývoj. 

Seznámí se s důsledky svých rozhodnutí v podobě finančních zpráv a podnikových výkazů 

a tyto informace využijí pro další firemní rozhodnutí v rámci zvolené strategie. 

 

Název předmětu: Síťová tvorba jízdních řádů na železnici Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Problematika různých typů grafikonů. Kapacita dopravní cesty, provozní intervaly. 

Pravidla pro tvorbu a proklady tras, shrnutí pravidel pro tvorbu jízdních dob a zahrnování 

rezerv. Tvorba oběhů hnacích vozidel. Vzorová konstrukce grafikonu. Konstrukce grafikonu 

pro víceúrovňovou obsluhu trati. Konstrukce grafikonu při zohlednění konfliktů tras vlaků 

osobní a nákladní dopravy. Síťové vazby grafikonu, výlukový jízdní řád. 
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Název předmětu: Sociologie lidských zdrojů Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Lidské zdroje a jejich význam, pracovní skupina jako zvláštní typ sociální skupiny, 

komunikace, personální management, moderní řízení, plánování lidských zdrojů, podniková 

kultura. 

 

Název předmětu: Systémy městské a regionální kolejové dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Faktory ovlivňující poptávku po přepravě, modal-split, rozložení proudů cestujících na 

linky veřejné regionální dopravy. Optimalizace linkového vedení, tvorba sítě linek. Sestava 

a hodnocení jízdního řádu. Tvorba oběhů vozidel. Optimalizace směn řidičů a jejich 

uspořádání do turnusů. Vlivy bezbariérovosti a preference veřejné dopravy. Úloha 

marketingu. 

 

Název předmětu: Systémy městské a regionální kolejové dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Faktory ovlivňující poptávku po přepravě, modal-split, rozložení proudů cestujících na 

linky veřejné regionální dopravy. Optimalizace linkového vedení, tvorba sítě linek. Sestava 

a hodnocení jízdního řádu s důrazem na integrální taktový grafikon. Tvorba oběhů vozidel. 

Optimalizace směn řidičů a jejich uspořádání do turnusů, legislativa, vlivy bezbariérovosti 

a preference veřejné dopravy. Úloha marketingu. 

K618 - ÚSTAV MECHANIKY A MATERIÁLŮ 

 

Název předmětu: Anatomie, mobilita a bezpečnost člověka Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Přehled tkání. Stavba a růst kostí. Kloubní spojení kostí. Remodelace kostní tkáně. 

Stavba svalů. Nervový a oběhový systém. Struktura a biomechanika svalově-kosterní 

soustavy. Poškození lidských orgánů a svalově-kosterní soustavy při dopravních nehodách. 

Mobilita poškozeného člověka a jeho terapie a rehabilitace. Implantáty lidských kloubů a jejich  

materiály. Podmínky pro bezpečnost člověka v dopravě, ochranné pomůcky. 
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Název předmětu: Dynamika dopravních cest a prostředků Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Základy teorie a výpočtů vícehmotových soustav. Analýza silových účinků mezi 

vozidlem a dopravní cestou. Tvorba dynamických modelů vozidel a dopravní cesty. Kmitání 

soustav s konečným počtem stupňů volnosti. Metody konstant tuhosti a konstant poddajnosti. 

Základy kmitání mostních konstrukcí. Kritéria přípustnosti kmitání. Experimentální metody 

v dynamice. 

 

Název předmětu: Experimentální metody mechaniky Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Účel a úloha experimentální mechaniky. Snímače mechanických veličin. Přehled 

experimentálních metod. Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů. Návrh experimentu 

a příprava vzorků. Tahové a ohybové zkoušky. Elektrická odporová tenzometrie. Optické 

metody měření deformací. Únava a zbytková životnost. Instrumentované zkoušky tvrdosti. 

Základy elektronové mikroskopie. Chyby měření. 

 

Název předmětu: Fyzikální základy vlastností materiálů Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Mezi hlavní diskutovaná témata patří atomistické modely, vliv poruch mřížky na 

materiálové vlastnosti, tuhost, plasticita, pevnost, lom, únava, creep, koroze materiálů, vliv 

prostředí a způsobu zatěžování na chování látek. 

 

Název předmětu: Materiály technické praxe Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Systematický přehled hlavních tříd materiálů používaných technickou praxí. Mimo 

hlavní třídy materiálů, jakými jsou kovy, keramika, polymery a kompozity, je pozornost 

věnována i biologickým materiálům a metodám biomimetiky. Pozornost je též věnována tzv. 

chytrým, nebo též inteligentním materiálům. Je demonstrován integrální přístup k volbě 

vhodného konstrukčního materiálu na základě tzv. výběrových diagramů. 
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Název předmětu: Metoda konečných prvků a její aplikace Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Základní matematická formulace metody konečných prvků. Přímá metoda tuhosti pro 

prutové konstrukce. Odvození matice tuhosti pro základní typy prvků použitím variačních 

principů. Formulace základních typů elementů (tažený-tlačený prvek, ohýbaný nosník, CST, 

LST, prostorové prvky). Přirozené souřadnice, bázové funkce a izoparametrická formulace. 

Numerická integrace. Úvod do dynamiky. Programování MKP. 

 

Název předmětu: Optická bezkontaktní měření deformací Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

V průběhu kurzu posluchači získají teoretické znalosti pro použití optických metod 

měření deformací a praktické zkušenosti s jejich realizací. Posluchači se seznámí s použitím 

laboratorních kamer, digitálních zrcadlovek a vysokorychlostních kamer pro pořízení 

vhodných obrazových dat a s použitím algoritmů digitální korelace obrazu pro stanovení polí 

posunutí a deformací v pořízených datech. 

 

Název předmětu: Počítačové simulace v mechanice Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Základní principy a orientace v programech pro napěťovou analýzu konstrukcí. 

Numerické metody mechaniky, metoda konečných prvků. Konstruování geometrie těles 

a využití geometrie z jiných CAE systémů. Definování vlastností materiálů. Typy elementů 

a jejich použití. Tvorba sítě konečných prvků. Okrajové podmínky a způsoby zatěžování. 

Základní úlohy statické a modální analýzy. Úvod do složitějších nelineárních problémů. 

 

Název předmětu: Spolehlivost a diagnostika, experimentální 

metody 

Rozsah: 

Ukončení 

2 + 0 

kz 

Studijní program: navazující magisterský Semestr: zimní 

Anotace:    

V průběhu kurzu posluchači získají teoretické znalosti v oblasti spolehlivost i 

a praktické zkušenosti s realizací diagnostických postupů při zjišťování vad materiálu 

a určování zbytkové životnosti konstrukcí. K tomu bude využíváno zejména nedestruktivních 

metod experimentální mechaniky. 
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Název předmětu: Úrazová biomechanika a bezpečnost Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Anatomie člověka. Metody lékařské diagnostiky – RTG, CT, MRI, US. Dynamika 

úrazových dějů. Faktory ovlivňující závažnost úrazu a rozsah dopravní nehody. Úrazy 

v silničním provozu. Poranění cestujících ve vozech hromadné přepravy. Poranění chodců. 

Poranění při nehodách v železničním a leteckém provozu. Analýza biomechanických procesů 

při úrazech a jejich výpočtové modelování. Principy léčby a rehabilitace. Ochranné prvky 

a bezpečnostní opatření. 

 

Název předmětu: Úvod do kolejových vozidel Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Základní charakteristiky a parametry kolejových dopravních systémů – železnice 

a MHD. Základy trakční mechaniky kolejových vozidel – pohybová rovnice vlaků a jednotek. 

Jízdní odpory a traťové odpory kolejových vozidel. Odpor ze zrychlení. Trakční a energetické 

výpočty jízdy vlaků. Jízdní cyklus vozidla. Trakční charakteristiky vozidel 

s hydromechanickým, hydrodynamickým a elektrickým přenosem výkonu. Koncepce vozidel 

a jejich pohonů.  

 

Název předmětu: Výpočtová mechanika v dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Princip virtuálních prací a variační principy v MKP. Prutové, plošné a prostorové 

konstrukce v MKP. MKP ve statice a v dynamice dopravních soustav. Pružný, pružnoplastický 

materiál a vazkopružný materiál. MKP v problémech biomechaniky. Numerická analýza úloh 

v programu ANSYS na příkladech. 

K620 - ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY 

 

Název předmětu: Alternativní formy financování dopravních 

projektů 

Rozsah: 

Ukončení: 

2 + 0 

kz 

Studijní program: bakalářský Semestr: zimní 

Anotace:    

Budou specifikovány takové formy financování v oblasti dopravy a telekomunikacích, 

kde příslušný subjekt veřejného sektoru představuje konečného dlužníka, tj. splátky dluhu 

pocházejí z jeho rozpočtu, není však přímým účastníkem transakce a protistranou finančního 
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ústavu poskytujícího financování. Emitování cenných papírů jako alternativní zdroj 

profinancování dopravních a telekomunikačních projektů. 

 

Název předmětu: Aplikovaná elektronika Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Základní elektronické polovodičové součástky, jejich funkce, vlastnostmi a způsoby 

zapojení do obvodů (polovodičové diody, tranzistory, vícevrstvé spínací součástky, operační 

zesilovače a základní logické členy. Funkce základních elektronických obvodů a metody jejich 

návrhu (usměrňovače, stabilizátor se stabilizační diodou, tranzistor jako zesilovač, invertující 

a neinvertující zapojení operačního zesilovače). 

 

Název předmětu: Elektrotechnická kvalifikace Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Praktické zkušenosti s měřením v laboratořích, elektrická zařízení, elektrické sítě, 

elektrické instalace nízkých napětí, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, symbolika 

a označování, jmenovitá napětí, maximální dovolené proudy, ochrany elektrických zařízení 

proti zkratu a přetížení, kontroly a revize, první pomoc, elektrotechnická kvalifikace, 

legislativa, normy a předpisy ve vztahu BOZP k elektrotechnice. 

 

Název předmětu: Environmentální aspekty dopravy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Stav atmosféry, meteorologická observační síť, počasí v dopravě, silniční 

meteorologie. Předpovídání počasí, asimilace dat, pravděpodobnostní předpovědi, 

vyhodnocování předpovědí. Kvalita ovzduší, hlavní znečišťující látky a jejich efekty, chemie 

atmosféry, dopravní emise. Skleníkové plyny, uhlíkový cyklus, role energetiky a dopravy 

v měnícím se klimatu. 

 

Název předmětu: Lokalizace a navigace Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Popis a ukázky silniční sítě, způsoby lokalizace na síti. Routovací algoritmy jejich 

vlastnosti a implementace. Popis a ukázky sítě pro hledání dopravního spojení, routovací 
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algoritmy, jejich vlastnosti a implementace. 

 

Název předmětu: Odbavovací a informační systémy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Odbavovací systémy v hromadné dopravě a jejich komponenty (palubní jednotky, 

validátory, turnikety, …). Informační systémy určené uživatelům (jízdní řády, mapy, panely, 

…) i provozovatelům (oběhy, poloha či aktuální zpoždění vozidel). Problematika vazby na 

tarifní systémy. Další příklady odbavovacích systémů (parkovací systémy). 

 

Název předmětu: Osvětlování pozemních komunikací Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Základní světelně-technické pojmy, struktura veřejného osvětlení (svítidla, RVO, 

elektrický rozvod), technické parametry svítidel (životnost světelného zdroje, směrování), 

normy a související legislativa, metody měření osvětlenosti a jasů tříd pozemních komunikací, 

tunelů, koncepční přístup k projektování veřejného osvětlení, světelně technické výpočty 

v programech DIALux a Relux, systémy řízení a správy veřejného osvětlení (dynamické 

osvětlení). 

 

Název předmětu: Predikce časových řad Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Úvod do predikce časových řad, význam predikce, základy kvantitativního 

předpovídání. Metody pro vyhodnocení kvality predikce, popisné statistiky, MAE, MAPE, 

RMSE, naivní predikce, predikce pro obecnou formulaci ztrátové funkce. Výpočetní 

a programovací prostředí R. Regresní modely, základy lineární regrese, jednoduchá 

regrese.Vícenásobná regrese, statistické testy lineární závislosti, výběr vstupních 

proměnných, predikce regresními metodami. 

 

Název předmětu: Procesy řízení kvality výrobků Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Obecné zásady managementu a řízení organizací. Systémy managementu 

a mezinárodní normy. Systémy managementu kvality. Kvalita výrobků, procesů, systémů. 
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Jednotný rámec norem pro systémy managementu, zásady managementu. Principy 

procesního řízení, monitorování a měření v systémech managementu. Jednotný rámec norem 

pro systémy managementu. Principy procesního řízení. Metrologie a zkušebnictví. Certifikace 

výrobků. 

 

Název předmětu: Snímače a akční členy Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Systémové principy funkcí snímačů a akčních členů. Základy teorie měření a akčního 

působení. Principy a vybrané technologické a konstrukční realizace snímačů mechanických 

veličin a chvění včetně zvuku, elektrických a magnetických veličin a elektromagnetických vln, 

stavových veličin (teplota, vlhkost), chemických veličin a toků částic. Akční členy elektrické, 

pneumatické i hydraulické a akční prvky v pevné fázi. 

 

Název předmětu: Technologie elektronických systémů Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Základy technologií pro efektivní řízení provozu elektronických a elektronicky řízených 

systémů. Exploatace, údržba, měření, optimalizace bezpečnosti a spolehlivosti systémů . 

Polovodičové technologie, plošné spoje, technologie montáží, propojování a technologie 

oprav a provozních změn. 

K621 - ÚSTAV LETECKÉ DOPRAVY 

 

Název předmětu: Aeronautical Information Management (AIM) Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Definice a základní přehled LIS a AIM. Přechod LIS na AIM. Předpisová základna. 

Poskytování služby AIS a AIM v ČR. AIP (Letecká informační příručka). VFR příručka ČR. 

AIRAC systém. Zprávy NOTAM. Předletový informační bulletin (PIB). Letecké oběžníky (AIC). 

Letecké mapy. Evropská databáze leteckých dat (EAD). Systém managementu kvality 

(QMS). Kvalita leteckých dat a informací (ADQ). Výměnný model AIXM. Systémy pro 

poskytování LIS/AIM. 
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Název předmětu: Bezpečnost a ochrana civilního letectví Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Historie vývoje bezpečnosti letecké dopravy. Moderní nástroje pro řízení bezpečnosti. 

Návrh bezpečnostních systémů. 

 

Název předmětu: Bezpilotní systémy 1 Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Vývoj bezpilotního letectví. Konstrukce letadel. Platná legislativa v ČR. Plánování 

a provedení letu. Rozdělení vzdušného prostoru. Rizika provozu a provozní postupy. 

Praktické lety. 

 

Název předmětu: Bezpilotní systémy 2 Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Moderní trendy ve vývoji bezpilotních systémů. Využití bezpilotních systémů. 

Manažerské činnosti spojené s provozem bezpilotních systémů. Lety nad rámec provozních 

omezení. 

 

Název předmětu: Letové provozní služby Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Struktura vzdušného prostoru u nás a ve světě. Seznámení se stanovišti LPS v ČR. 

Praktické ukázky řízení na stanovištích TWR, APP a ACC. Historie LPS v USA 

a Československu. Financování LPS a výcvik řídících letového provozu. Budoucí vývoj 

poskytování LPS. 

 

Název předmětu: Matlab pro řešení projektů Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Sylabus předmětu je orientovaný zejména na řešení přidružených problémů v BP a to 

na podnět studentů, přičemž jednotlivá cvičení budou stanovenou problematiku probírat 



Povinně volitelné předměty typu B 

316 

právě na konkrétních příkladech podle potřeb a návrhů studentů. Předmět tedy bude mít 

flexibilní formu, díky níž by mělo dojít k prohloubení znalostí studentů při práci v prostředí 

Matlab.  

 

Název předmětu: Modelování a simulace v letecké dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Předmět je koncipován jako soubor vybraných vzorových praktických problémů a úloh 

z oblasti letectví, které ke svému vyřešení vyžadují využití vysokoškolského matematického 

aparátu s podporou softwarových nástrojů. Budou zde řešeny jak jednoduché úlohy, kde 

studenti sami vytvoří příslušný model (např. v prostředí Matlab), po složitější problémy kde 

budou použity profesionální nástroje vytvořené na míru danému problému. 

 

Název předmětu: Právo a provoz v letecké dopravě Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Vývoj leteckého práva. Základní mezinárodní úmluvy. Mezinárodní organizace 

v civilním letectví. Legislativa EU. Státní správa v civilním letectví a legislativní proces v ČR. 

Mezinárodní obchodní letecká dohoda. Usnadnění formalit v letecké dopravě. Odpovědnost 

leteckého dopravce. Přeprava nebezpečného zboží. 

 

Název předmětu: Provozní aspekty letišť Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Provozní aspekty využití letišť. Umístění letiště a orientace dráhového systému. 

Kapacitní problematika letišť. Požadavky na odbavení letadel. Požadavky na odbavovací 

plochy. Zimní údržba a provoz letiště. Hasičské zabezpečení. Ochrana proti nezákonným 

činům. Dopravní napojení letiště. Ochrana životního prostředí. 

 

Název předmětu: Řízení lidských zdrojů Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Postavení personalistiky v organizaci a souboru příbuzných disciplín. Podstata, 

význam a úkoly řízení lidských zdrojů. Vnitřní a vnější prostředí řízení lidských zdrojů. 

Plánování lidských zdrojů. Vyhledávání, nábor a výběr zaměstnanců. Motivace, hodnocení 
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a odměňování pracovníků. Rozmístění, propouštění a penzionování pracovníků. Vzdělávání 

pracovníků. Plánování řízení kariéry. Konflikt v řízení lidských zdrojů. 

 

Název předmětu: Seminář k diplomové práci 1 Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Typy závěrečných prací (review, aplikovaný výzkum, základní výzkum, práce 

zabývající se konstrukčními návrhy). Práce s citačními zdroji (citační zdroje, citační databáze, 

citační styly, jak citovat). Analýza současného stavu (standardy psaní rešerše). Definování 

limitací současného stavu. Úvod do metodiky psaní závěrečných prací. 

 

Název předmětu: Seminář k diplomové práci 2 Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Metodika psaní závěrečných prací (úvod, analýza současného stavu, specifikace 

problému, cílů a hypotéz). Definice materiálů a metod, přístup k získávání výsledků, 

prezentace a diskuze výsledků, formulace závěrů práce. Sběr a prezentace dat, základní 

statistické uvažování, validace výsledků a návrhů. Dosažení cílů práce a vyhodnocení testů 

hypotéz. Formální a grafická úprava práce - práce s LaTeX a Word šablonou. 

 

Název předmětu: Technický handling Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Prostředky pro tahání / tlačení letadel. GPU. Pozemní klimatizace a ohřev kabin 

letadel. Prostředky pro plnění letadel palivem. Prostředky pro odmrazování letadel. 

Prostředky pro nakládaní a vykládaní zavazadel, carga, pošty a cateringu do letadel. 

Prostředky pro nastupování / vystupování cestujících. Provozní postupy odbavování letadel 

a předpisy. Modernizace a technický pokrok. 
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K622 - ÚSTAV SOUDNÍHO ZNALECTVÍ V DOPRAVĚ 

 

Název předmětu: Počítačové simulace a analýzy silničních nehod Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Simulace dynamiky jízdy vozidla, multibody systémů a aktivních bezpečnostních 

systémů vozidel, škola smyku, vliv prostředí na model, vyhodnocování crash testů, 

jednostopá vozidla, posádka vozidla, chodec, simulace a analýza dopravních nehod. 

K623 - ÚSTAV BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ A INŽENÝRSTVÍ 

 

Název předmětu: Bezpečnostní praktikum Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Mezi diskutovaná témata patří správa dat, dolování údajů a textů, informatika s prvky 

terorismu, detekce podvodů, teroristické a kriminální analýzy sociálních sítí, analýza trestné 

činnosti, ochrana cyber-infrastruktury, zabezpečení dopravní infrastruktury, zajišťování 

informací, apod. 

 

Název předmětu: Fyzika pro bezpečnostní obory Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Základy fyziky látek a jevů při extrémních podmínkách. Základy reologie. Fyzika 

zemského nitra. Geofyzika. Fyzika atmosféry. Aplikace v inženýrských disciplínách 

zaměřených na bezpečnost. 

 

Název předmětu: Krizový management Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Teorie a právní rámec krizového řízení se zaměřením na integrovaný záchranný 

systém. Po úvodu do oblasti bezpečnosti následují základní pojmy (pohroma, nebezpečí, 

ohrožení, riziko, nouzová situace, mimořádná událost, kritická situace apod.) a znalosti 

o teorii a postavení krizového řízení a jeho cílech, IZS a krizové řízení a krizové plánování 

a základní legislativě. 
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Název předmětu: Kvantová fyzika a optoelektronika Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Základy kvantové fyziky. Aplikace kvantové fyziky v praxi. Optoelektronika. Výroba 

optoelektronických součástek. 

 

Název předmětu: Management a analýza rizik Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Pojetí rizika a pojmy. Příčiny rizik, definice ohrožení, dopadů a rizik. Metody pro 

identifikaci, analýzu, hodnocení a řízení rizik. Cíle rizikového inženýrství a dobrá inženýrská 

praxe. Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. Riziko systému systémů. Aplikace 

pro-aktivního, strategického a systémového přístupu ve prospěch bezpečí a rozvoje. 

Plánování územní, nouzové a krizové. Lidský faktor – jeho role a usměrnění. 

 

Název předmětu: Ochrana kritických objektů a infrastruktur Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Druhy technologických systémů, kritický prvek, rizika a jejich příčiny, kritičnost, 

zranitelnost, propojitelnost, provozuschopnost, resilience, selhání, ochrana, bezpečnost 

kritických objektů a kritických infrastruktur. 

 

Název předmětu: Praktická dynamika vozidel Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Teorie dynamiky silničních vozidel. Vícehmotové modelování vozidel. Modelování 

v systému IPG CarMaker. Standardizované a vývojové experimenty realizované na silničních 

vozidlech. Realizace experimentálních měření na osobních automobilech. Vyhodnocování 

experimentu. 
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Název předmětu: Tvorba právních a technických předpisů Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Tvorba právního předpisu, struktura právního předpisu, legislativní proces, 

kompatibilita s právem ES, tvorba technických norem a jejich vydání, ÚNMZ, organizace 

CEN, CENELEC a ETSI, notifikační proces. 

 

Název předmětu: Vedení a rozvoj lidských zdrojů Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Přehled personalistické problematiky. Úvod do personálního managementu, vedení 

lidských zdrojů, firemní cíle, strategie i kulturní a etické aspekty. Vedení pracovních týmů; 

komunikace v týmech, plánování a strategie lidských zdrojů, personalistická etika a firemní 

kultura, transkulturální rozdíly. Zákoník práce. Základy protokolu. 

 

Název předmětu: Vyjednávání a spolupráce Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: bakalářský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Zásady chování při vyjednávání. Vliv osobnostních rysů na vyjednávání. Vyjednávání 

a přikazování. Týmová práce. Varianty týmů. Neformální a formální role v týmu. Principy 

vyjednávání, podstata vyjednávání, rozdíly ve vyjednávání v byznysu a v krizových situacích, 

zásada „vyhrávají oba“, specifikace a licitace, role důvěry. 

 

Název předmětu: Vypořádání rizik v inženýrských oborech Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: letní 

Anotace:    

Typy inženýrství, která jsou zaměřená na rizika, postupy používané v inženýrství 

rizika, zajištění zabezpečených systémů, zajištění bezpečných systémů, zajištění bezpečných 

systémů systémů, praktické úlohy. 
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Název předmětu: Zpravodajské prostředky a metody Rozsah: 2 + 0 

Studijní program: navazující magisterský Ukončení: kz 

  Semestr: zimní 

Anotace:    

Historie a současnost zpravodajských služeb a jejich úloha v moderním světě. Práce 

zpravodajských služeb s informacemi. Metody a postupy shromažďování a vyhodnocování 

informací. Prostředky zpravodajských služeb. Vnitřní a vnější zpravodajství, vojenské 

zpravodajství. Prostředky a metody státních bezpečnostních služeb, služební poměry. 

Organizace zpravodajských služeb, účinnost a spolehlivost zpravodajské práce. 

Zpravodajství v rámci NATO, EU. 
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ODBORNÉ PŘEDMĚTY 

ÚSTNÍ ČÁSTI STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

ODBORNÉ PŘEDMĚTY ÚSTNÍ ČÁSTI SZZ 
PRO BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH 

Obor DOS – Dopravní systémy a technika: 

Povinné předměty 

Dopravní cesty a zařízení ................................................................... Transport Infrastructure 

Konstrukce, mechanika a dynamika dopravních prostředků * 

Construction, Mechanics and Dynamics of Transport Vehicles 

nebo 

Provoz a infrastruktura kolejové dopravy * .......... Rail Transport Operation and Infrastructure 

nebo 

Provoz na pozemních komunikacích * ................................................ Road Traffic Operation 

Volitelné předměty 

Doprava a životní prostředí .......................................................... Transport and Environment 

Dopravní průzkumy a zpracování dat v dopravě 

Traffic Surveys and of Traffic Data Processing 

Jakost, provoz a údržba motorových vozidel 

Quality, Operation and Maintenance of Motor Vehicles 

Kolejová doprava a rozvoj území ................................ Rail Transport and Land Development 

Mechanika těles ..................................................................................... Mechanics of Bodies 

Rozbor dopravních nehod ..................................................... Road Traffic Accidents Analysis 

Stavba a legislativa vozidel ...............................................Design and Legislation of Vehicles 

Veřejná a nemotorová doprava ...................................... Public and Non-motorised Transport 

* Student si z povinných předmětů „Konstrukce, mechanika a dynamika dopravních 

prostředků“, „Provoz a infrastruktura kolejové dopravy“ a „Provoz na pozemních 

komunikacích“ zvolí jeden odborný předmět ústní části státní závěrečné zkoušky jako povinný 

v závislosti na svém zaměření. 
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Obor LOG – Logistika a řízení dopravních procesů: 

Povinné předměty 

Logistika .................................................................................................................... Logistics 

Teorie a technologie dopravy ........................................ Theory and Technology of Transport 

Volitelné předměty 

Ekonomika dopravního podniku ........................................ Economics of Transport Company 

Financování ze zdrojů EU v dopravě .......... Public Administration and Financing in Transport 

Malý a střední podnik ................................................................ Small and Medium Enterprise 

Racionalizace a kvalita dopravy................................ Rationalization and Quality of Transport 

Řízení projektu ........................................................................................ Project Management 

Správa a financování dopravy .................... Public Administration and Financing in Transport 

 

Specializace LOG – Logistika a řízení dopravních procesů: 

Tematický okruh 1 (povinný) 

Technika a technologie v dopravě a spojích 

Technology in Transportation and Telecommunications 

 12MDE – Modely dopravy a dopravní excesy 

 12ZYDI – Základy dopravního inženýrství 

 16UDOP – Úvod do dopravních prostředků 

 17TGA – Teorie grafů a její aplikace v dopravě 

 20UITS – Úvod do inteligentních dopravních systémů 

Tematický okruh 2 (povinný pro specializaci LOG) 

Logistika .................................................................................................................... Logistics 

 17LGT – Logistika 

 17TEDL – Technologie dopravy a logistika 

Tematické okruhy 3 (povinný výběr 1 z okruhů pro specializaci LOG) 

Teorie a technologie dopravy ........................................ Theory and Technology of Transport 

 17IVD – Integrace veřejné dopravy 

 17NAPR – Nákladní přeprava 

 17TVD – Technologie veřejné dopravy 

Ekonomika dopravy ........................................................................... Economics of Transport 

 17EPOD – Ekonomika dopravního podniku 

 17ESYS – Ekonomika dopravního systému 

Řízení projektu ........................................................................................ Project Management 

 17FID – Financování a investování v dopravě 

 17MAGD – Marketing v dopravě 

 17MMR – Manažerské rozhodování a řízení 
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Obor ITS – Inteligentní dopravní systémy: 

Povinné předměty 

Inteligentní dopravní systémy .................................................... Intelligent Transport Systems 

Systémová analýza ..................................................................................... Systems Analysis 

Volitelné předměty 

Elektrotechnika a elektronika v dopravě 

Electrical Engineering and Electronics in Transportation 

Informační systémy v dopravě .................................... Information Systems in Transportation 

Mechanika těles ..................................................................................... Mechanics of Bodies 

Řízení silniční dopravy ............................................... Road Traffic Control and Management 

Řízení železniční dopravy ................................................................... Railway Traffic Control 

Technologie a systémy vozidel .......................................... Vehicle Systems and Technology 

Telekomunikace a sítě ..................................................... Telecommunications and Networks 

 

Obor LED – Letecká doprava: 

Povinné předměty 

Letadlová a letecká technika .................................................................... Aircraft Engineering 

Provoz a ekonomika letecké dopravy.......................... Air Transport Operation and Economy 

Volitelné předměty 

Letiště a jejich rozvoj ......................................................................... Development of Airports 

Údržba letové techniky ........................................................................... Aircraft Maintenance 

Zabezpečení a řízení letového provozu .......................................................Air Traffic Control 
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Obor PIL – Profesionální pilot: 

Povinné předměty 

Letecký provoz a předpis .............................. Flight Operation, Requirements and Legislation 

Plánování a provádění letů * ................................................... Flight Planning and Monitoring 

nebo 

Všeobecné znalosti letadel *........................................................ General Aircraft Knowledge 

Volitelné předměty 

Navigace .................................................................................. General and Radio Navigation 

Meteorologie ........................................................................................................ Meteorology 

Zabezpečovací a komunikační technika ....... ATM Systems and Communication Technology 

Základy letu ............................................................................................... Principles of Flight 

* Student si z povinných předmětů „Plánování a provádění letů“ a „Všeobecné znalosti 

letadel“ zvolí jeden odborný předmět ústní části státní závěrečné zkoušky jako povinný 

v závislosti na svém zaměření. 

 

Obor TUL – Technologie údržby letadel: 

Povinné předměty 

Letadla a letecká technika ............................................. Aircrafts and Aircraft Instrumentation 

Pístový motor * ................................................................................................. Piston Engine 

nebo 

Turbínový motor * .................................................................................... Gas Turbine Engine 

Volitelné předměty 

Letecká legislativa .................................................................................... Aviation Legislation 

Lidský činitel v letectví ................................................................... Human Factors in Aviation 

Materiály a základní strojnické součásti ............................................. Materials and Hardware 

Postupy údržby ..................................................................................... Maintenance Practice 

* Student si z povinných předmětů „Pístový motor“ a „Turbínový motor“ zvolí jeden 

odborný předmět ústní části státní závěrečné zkoušky jako povinný v závislosti na svém 

zaměření. 
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ODBORNÉ PŘEDMĚTY ÚSTNÍ ČÁSTI SZZ 
PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH 

Obor DS – Dopravní systémy a technika: 

Povinné předměty 

Navrhování a provoz dopravní infrastruktury 

Design and Operation of Transportation Infrastructure 

Teorie dopravních systémů ................................................... Transportation Systems Theory 

Volitelné předměty 

Aplikovaná mechanika a inženýrské konstrukce 

Applied Mechanics and Engineering Structures 

Bezpečnost a nehodovost v dopravě ................................... Traffic Safety and Accident Rate 

Ekologické aspekty dopravy ............................................................ Ecology in Transportation 

Metody regulace a zklidňování dopravy ...............Methods of Traffic Regulation and Calming 

Návrh a stavba dopravních prostředků ...................................................... Design of Vehicles 

Navrhování infrastruktury kolejové dopravy ................ Design of Rail Transport Infrastructure 

 

Obor LA – Logistika a řízení dopravních procesů: 

Povinné předměty 

Logistické řetězce a kvantitativní metody v dopravě 

Logistics Chains and Quantitative Methods in Transport 

Technologie silniční a železniční dopravy .......... Technology of Road and Railway Transport 

Volitelné předměty 

Hodnocení dopravních investic ...................................... Evaluation of Transport Investments 

Management dopravních systémů ........................... Management of Transportation Systems 

Manažerské informační systémy v dopravě ..... Managerial Information Systems in Transport 

Řízení zásob, obnovy a rozvrhy v logistice 

Management of Inventory and Renewal, Schedules in Logistics 
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Obor IS – Inteligentní dopravní systémy: 

Povinné předměty 

Inteligentní dopravní systémy a jejich komponenty 

Intelligent Transport Systems and Their Components 

Teorie a modelování dopravního proudu ........................... Traffic Flow Theory and Modelling 

Volitelné předměty 

Bezpečnost dopravních systémů ........................................ Safety of Transportation Systems 

Geografické, lokalizační a navigační systémy 

Geographical, Localization and Navigation Systems 

Inteligentní vozidlo .......................................................................................Intelligent Vehicle 

 

Obor PL – Provoz a řízení letecké dopravy: 

Povinné předměty 

Air traffic management .......................................................................Air Traffic Management 

Provoz letecké dopravy ....................................................................Air Transport Operations 

Volitelné předměty 

Bezpečnost v letecké dopravě ............................................................. Safety in Air Transport 

Údržba letadlové techniky ..................................................................... Aviation Maintenance 

Uspořádání letového provozu a CNS systémy ....... Air Traffic Adjustment and CNS Systems 
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ODBORNÉ PŘEDMĚTY ÚSTNÍ ČÁSTI SZZ 
PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA 

Studijní program DS – Dopravní systémy a technika: 

Tematický okruh 1 (povinný) 

Udržitelná mobilita ................................................................................... Sustainable Mobility 

 12DAZP – Doprava a životní prostředí 

 12UMUP – Udržitelná mobilita a územní plánování 

Tematické okruhy 2 (povinný výběr 1 z okruhů) 

Dopravní prostředky a inženýrské konstrukce 

Vehicle Technology and Engineering Structures 

 16PDP – Principy návrhu dopravních prostředků 

 18TIK – Teorie inženýrských konstrukcí 

Navrhování drážní infrastruktury ........................................... Design of Railway Infrastructure 

 12IKD – Infrastruktura kolejové dopravy 

 12ZSUZ – Železniční stanice a uzly 

Teorie provozu a konstrukcí pozemních komunikací 

Theory of Road Traffic Operation and Structures 

 12NAPI – Návrhy a provozování dopravně inženýrských objektů 

 12TEAP – Teorie provozu na pozemních komunikacích 

 12TKVP – Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací 

Tematické okruhy 3 (povinný výběr 1 z okruhů) 

Aplikovaná mechanika .............................................................................. Applied Mechanics 

 18TEAM – Teoretická a aplikovaná mechanika 

 18Y2SD – Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody 

Konstrukce vozidel .......................................................................................... Vehicle Design 

 16STK – Simulace a testování konstrukcí a systémů vozidel 

 16Y2KV – Karosérie motorových vozidel 

Modelování a bezpečnost dopravy.................................................. Traffic Models and Safety 

 12BED – Bezpečnostní audit v dopravě 

 12MSD – Modelování silniční dopravy 

Moderní trendy v železniční dopravě..............................Modern Trends in Railway Transport 

 12VRZ – Vysokorychlostní železniční doprava 

 12Y2MZ – Modernizace železničních tratí a stanic 

Veřejná hromadná doprava.................................................................. Public Mass Transport 

 12IDOS – Integrované dopravní systémy 

 17TZND – Technologie železniční dopravy 

Měřicí metody a simulace v dopravě .. Measuring Methods and Simulations in Transportation 

 22AMMD – Aplikované měřicí metody v dopravě 

 22MSV – Modelování a simulace pohybu vozidla 
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ODBORNÉ PŘEDMĚTY ÚSTNÍ ČÁSTI SZZ 
PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

LOGISTIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

Studijní program LA – Logistika a řízení dopravních procesů: 

Tematický okruh 1 (povinný) 

Logistické řetězce .......................................................................................... Logistics Chains 

 17KMD – Kvantitativní metody v dopravě 

 17LSC – Logistika ve Smart Cities 

 17TZOR – Řízení zásob, obnovy a rozvrhy v logistice 

Tematický okruh 2 (povinný) 

Technologie pozemní dopravy  ................................................ Technology of Land Transport 

 17PPC – Přepravní procesy 

 17TSI – Technologie silniční dopravy 

 17TZND – Technologie železniční dopravy 

Tematické okruhy 3 (povinný výběr 1 z okruhů) 

Řízení projektů v dopravě ........................................... Project Management in Transportation 

 17RKOP – Řízení komerčních projektů v dopravě 

 17RVIP – Řízení veřejných investičních projektů v dopravě 

Management dopravních systémů ................................... Management of Transport Systems 

 17AMAN – Aplikace marketingových nástrojů v dopravě 

 17MADS – Management dopravních systémů 

Dopravní modelování ........................................................................ Transportation Modeling 

 11DOPM – Dopravní plánování a modelování 

 17DOCH – Dopravní chování 
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ODBORNÉ PŘEDMĚTY ÚSTNÍ ČÁSTI SZZ 
PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY / INTELLIGENT TRANSPORT 
SYSTEMS 

Studijní programy IS – Inteligentní dopravní systémy / IS (EN) – Intelligent 

Transport Systems: 

Tematický okruh 1 (povinný) 

Inteligentní dopravní systémy a jejich komponenty 

Intelligent Transport Systems and its Components 

 20AIMI – Aplikace ITS v městském inženýrství / Application of ITS 

in Urban Engineering 

 20HEI – Hodnocení a ekonomika ITS / Evaluation and Economics of ITS 

 20TSJ – Telematické systémy a jejich návrh / Telematic systems and their design 

Tematický okruh 2 (povinný) 

Vozidlové a kooperativní systémy  ..................................... Vehicle and Cooperative Systems 

 14CITS – C-ITS systémy / C-ITS Systems 

 16DITS – Dopravní prostředky v ITS / Vehicles within ITS 

Tematické okruhy 3 (povinný výběr 1 z okruhů) 

Bezpečnost dopravních systémů ............................................... Safety of Transport Systems 

 20BITS – Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů / Safety and reliability 

of ITS Systems 

Geografické, lokalizační a navigační systémy 

Geographical, Localization and Navigation Systems 

 20GINS – Geografické, lokalizační a navigační systémy / Geographical, information, 

localization and navigation systems 

Teorie dopravního proudu ......................................................................... Traffic Flow Theory 

 12TDP – Teorie dopravního proudu / Traffic flow theory 

ITS na železnici ................................................................................................ ITS in Railway 

 20ITSR – ITS – R / ITS - R 

 20MZZ – Moderní způsoby zabezpečení jízdy železničních vozidel / Modern 

techniques of safety control of moving railway vehicles 

Inteligentní vozidlo ...................................................................................... Intelligent Vehicle 

 16ESDP – Elektronické systémy moderních dopravních prostředků / Electronic 

systems in modern vehicles 

 16KSD – Kvalita a spolehlivost v oblasti dopravních prostředků a systémů / Quality 

and reliability in area of transportation means and systems 
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ODBORNÉ PŘEDMĚTY ÚSTNÍ ČÁSTI SZZ 
PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

SMART CITIES 

Studijní program SC – Smart Cities: 

Tematický okruh 1 (povinný) 

Teoretické základy Smart Cities ................................................... Smart Cities Fundamentals 

 17SCF – Smart Cities Fundamentals 

Tematický okruh 2 (povinný) 

Aplikační vrstva Smart Cities ................................................... Smart Cities Application Layer 

 11SMCD – Smart Cities Design 

 17TSC – Technologies for Smart Cities 

Tematické okruhy 3 (povinný výběr 1 z okruhů) 

Teorie systémů a práce s daty ..................................... Systems Theory and Data Processing 

 17SCAR – Sustainable Cities and Regions 

 17SU – Smart Urbanism 

Udržitelný rozvoj měst a city logistika ..... Sustainable Urban Development and City Logistics 

 UTEP 3-1 – Systems Engineering Fundamentals 

 UTEP 4-1 – Web Based Data Integration 
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PROJEKTY PRO BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 

TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH 
Týmová práce studentů v projektech je součástí výuky na ČVUT v Praze Fakultě 

dopravní ve 4. až 6. semestru studia bakalářského studijního programu „Techn ika 

a technologie v dopravě a spojích“. Podmínky studia v projektech a výběrového řízení do 

projektů jsou obsaženy v čl. 11 Směrnice děkana č. 10/2020. 

PROJEKTY SPOLEČNÉ PRO VÍCE OBORŮ / SPECIALIZACÍ 

 

 14X1A - Aplikované informační systémy a technologie v dopravě 

v oboru / specializaci LOG – Logistika a řízení dopravních procesů (kód 14X1AM) 

v oboru ITS – Inteligentní dopravní systémy (kód 14X1AS) 

Vedoucí projektu: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. + Ing. Jan KRČÁL, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

V rámci projektu lze řešit celou řadu témat týkajících se návrhu a tvorby informačních 

systémů pro dopravní aplikace. Vybírat můžete z následujících tematických okruhů: návrh 

informačních systémů s využitím relačních databází; informační systémy v dopravě pro 

zpracování velkých dat (NoSQL); návrh a programování aplikací pro PC či mobilní platformy; 

informační systémy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; identifikace 

a lokalizace účastníků dopravního provoz; IoT (Internet věcí); iBeacon a další moderní 

technologie využitelné v dopravě. 

 

 14X1Q - Softwarové aplikace v letectví 

v oboru ITS – Inteligentní dopravní systémy (kód 14X1QS) 

v oboru LED – Letecká doprava (kód 14X1QL) 

Vedoucí projektu: Doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ + Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D. 

+ Doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc. + Ing. Jan ZELENKA 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na tvorbu aplikací v letecké dopravě v přímé spolupráci s firmou 

CS-SOFT. V tomto okamžiku jde o tyto konkrétní aplikace: Air Traffic Noise Analyzer (výpočet 

a zobrazení hlukového zatížení), Actual Weather Description (zobrazení dat) a Light FDP 

System based on Network Manager. V počáteční fázi je potřeba provést analýzu a začít 

s návrhem, event. tvorbou aplikace. Předpokládá se tvorba desktopové aplikace nebo 

webové aplikace. 

 

 20X1G - Mapy a geografické informační systémy 

v oboru DOS – Dopravní systémy a technika (kód 20X1GD) 

v oboru ITS – Inteligentní dopravní systémy (kód 20X1GS) 

Vedoucí projektu: Ing. Jindřich BORKA, Ph.D. + Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D. 

+ Ing. Eva HUMMELOVÁ + Doc. Ing. Veronika VLČKOVÁ, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Aplikace technologií GIS na systémové úlohy dopravy. Analýza a konstrukce znalostí 

v geografických informačních systémech, charakteristiky průběhu definovaných veličin 
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v čase, průmět a predikce v prostředí v GIS, aplikace v dopravních úlohách s podporou 

nástrojů systémového inženýrství. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

20Y1AE - Aplikovaná elektronika 

20Y1EK - Elektrotechnická kvalifikace 

 

 20X1P - Řízení a modelování silniční dopravy 

v oboru DOS – Dopravní systémy a technika (kód 20X1PD) 

v oboru ITS – Inteligentní dopravní systémy (kód 20X1PS) 

Vedoucí projektu: Ing. Jiří BROŽ + Ing. Martin LANGR, Ph.D. 

+ Ing. Zuzana PURKRÁBKOVÁ+ Ing. Jiří RŮŽIČKA 

+ Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Stručný popis projektu: 

Hlavním cílem projektu je aplikace inteligentních řídicích systémů především do řízení 

městských aglomerací, ale i tunelů či dálnic včetně využití informačních displejů a informací 

šířených nejenom rádiem. Pro činnost projektu je plně k dispozici nová laboratoř řízení 

a modelování dopravy, která je vybavena křižovatkovým řadičem včetně stojanu SSZ 

a veškerým softwarovým vybavením a také moderními nástroji modelování dopravy 

a technickým vybavením pro získávání dopravních dat. Hlavními třemi tématy projektu jsou 

tedy metody řízení dopravy ve městech, modelování dopravy a dopravního proudu a metody 

sběru dopravních dat, včetně automatických aplikací (senzory, videodetekce,...) a následné 

vyhodnocení dat. Pro práci jsou využívány rozsáhlé zkušenosti z řízení dopravy v Praze, Brně 

a v Plzni. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

20Y1AE - Aplikovaná elektronika 

20Y1EK - Elektrotechnická kvalifikace 

 

 20X1X - Dopravní řešení pro Smart City 

v oboru DOS – Dopravní systémy a technika (kód 20X1XD) 

v oboru ITS – Inteligentní dopravní systémy (kód 20X1XS) 

Vedoucí projektu: Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ + Ing. Zuzana PURKRÁBKOVÁ 

+ Ing. Jiří RŮŽIČKA + Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c. 

Stručný popis projektu: 

Koncept Smart City přináší nová a v současnosti velmi žádaná řešení pro moderní města, 

která se stále častěji začínají objevovat i v České republice. I přes to, že je téma Smart City 

často diskutované, většina lidí zná o tomto programu pouze částečné nebo zkreslené 

informace. Snahou tohoto projektu je vysvětlit tento pojem v širších souvislostech, ukázat 

konkrétní Smart řešení pro dopravu v praxi a spojit tyto širší souvislosti a teorii s jednotlivými 

Smart řešeními do budoucích projektů nebo přímo do praxe. Studenti v tomto projektu mohou 

sami vytvořit nová dopravní řešení, která budou zapadat do koncepce Smart City nebo 

rozpracovat existující představená teoretická řešení a převést je do praxe. Téma zájmu 

studenta je prakticky libovolné, jelikož program Smart City zasahuje do všech odvětví 

dopravy. Je proto možné zabývat se veřejnou hromadnou dopravou, cyklistickou dopravou, 

dopravou v klidu nebo samotnou organizací a koordinací všech druhů doprav a dalšími 

podobnými tématy. Výhodou je i možná spolupráce s městy, které se tímto programem také 

zabývají, například město Písek. 



Projekty pro bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích 

334 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

20Y1AE - Aplikovaná elektronika 

20Y1EK - Elektrotechnická kvalifikace 

OBOR DOS – DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA 

 

 12X1BN - Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti 

Vedoucí projektu: Ing. Zuzana ČARSKÁ, Ph.D. + Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D. 

+ Ing. Karolína MOUDRÁ + Ing. Bc. Iva ŠTURMOVÁ, Ph.D. 

+ Doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Definování dopravní bezpečnosti. Parametry dopravní nehodovosti. Podrobná  

dopravně-inženýrská analýza a statistika nehod. Práce s databázemi nehod a pasportem 

komunikací. Aplikace dopravních průzkumů a sledování konfliktních situací v provozu. 

Bezpečnostní audit. Návrh opatření na zlepšení bezpečnosti provozu. Základní prvky 

dopravního zklidňování. Úpravy na křižovatkách, návrh okružní křižovatky. Úpravy ke zvýšení 

bezpečnosti chodců, pohyb chodců na PK v intravilánu i extravilánu, problematika 

přecházení. Význam dopravně inženýrských úprav pro snížení počtu nehod. Konstrukce 

vozovky a její protismykové vlastnosti. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1PD - Posuzování dopravních staveb 

12Y1SU - Správa a údržba pozemních komunikací 

 

 12X1DO - Dopravní obslužnost 

Vedoucí projektu: Ing. Martin JACURA, Ph.D. + Ing. Vojtěch NOVOTNÝ, Ph.D. 

+ Ing. Ondřej TREŠL + Ing. David VODÁK 

Stručný popis projektu: 

Řešení dopravní obslužnosti velkých rekreačních, obchodních a průmyslových center 

silniční a kolejovou dopravou s ohledem na stávající silniční a železniční síť a životní 

prostředí. Po zvládnutí obecné problematiky budou řešena konkrétní centra menšího i většího  

rozsahu (oblast Šumavy, Krkonoš a dalších). 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1PD - Posuzování dopravních staveb 

12Y1PU - Provozní uspořádání stanic 

 

 12X1DZ - Doprava a životní prostředí 

Vedoucí projektu: Ing. Libor LÁDYŠ + Doc. Ing. Bc. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D. 

+ Ing. Bc. Iva ŠTURMOVÁ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na problematiku dopravy a jejích vlivů na životní prostředí. V rámci 

práce v projektu jsou podrobně probírány jednotlivé negativní dopady, které doprava do 

životního prostředí vnáší. Studenti se nejprve seznamují s informačními zdroji věnujícími se 

dané tématice a poté jsou pak formou semestrálních prací vedeni k samostatné práci 

a orientaci v uvedené problematice. Součástí práce v projektu je také měření hluku v terénu, 

a to jak z dopravy silniční, tak i železniční, a jeho následné vyhodnocení. Mezi témata řešená 
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v rámci diplomových prací patří především dopravní hluk, problematika navrhování zelených 

mostů a metody posuzování dopravních staveb. Okruh témat je však mnohem širší 

a iniciativa studentů věnovat se tomu problému, který se jim zdá důležitý, je vítána. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1HD - Hluk z dopravy 

12Y1PD - Posuzování dopravních staveb 

 

 12X1MT - Moderní trendy v železniční dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš JAVOŘÍK, Ph.D. + Ing. Pavel PURKART 

+ Ing. Luděk SOSNA, Ph.D. + Doc. Ing. Lukáš TÝFA, Ph.D. 

+ Ing. Martin VACHTL 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na prohloubení vědomostí v oblasti utváření koncepce železniční 

dopravy a projektové přípravy železničních staveb v podrobnosti na úrovni studie. Základem 

je týmová práce na návrhu infrastrukturního a provozního uspořádání vybraného traťového 

úseku, části železniční sítě či železničního uzlu s cílem rozvoje železniční dopravy v ČR 

i v zahraničí, coby páteře moderní dopravní obsluhy území, a to jak v osobní, tak v nákladní 

dopravě. Problematika zahrnuje oblast od nejširších mezinárodních vazeb, přes vazby 

celostátní, až po řešení dopravní obsluhy regionů, včetně zapojení železnice do 

integrovaných dopravních systémů, a může přesahovat i do ostatních kolejových systémů 

(např. tram-train). Projekt postupně obsahuje analýzu potřebných podkladů, návrh provozní 

koncepce, návrh železniční a související infrastruktury a zjednodušené technologické 

a ekonomické zhodnocení. Práci na projektu doplňuje seznámení se zásadami projektování, 

zaškolení v práci s podpůrným softwarem, aktuální příklady z praxe a pravidelně pořádané 

exkurze. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1PU - Provozní uspořádání stanic 

 

 12X1OD - Organizace a regulace dopravy ve městech 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. + Ing. Lukáš HRDINA + 

Ing. Jaroslav KÁCOVSKÝ + Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. 

+ Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Koncepce dopravy ve městech. Organizace dopravy v centrech měst a v obytných 

oblastech. Silniční obchvaty – návrh, posouzení jejich dopadů. Průtahy silnic obcemi – studie 

a řešení. Doprava na vícepruhových pozemních komunikacích. Křižovatky – analýzy, úpravy 

a alternativní návrhy, posouzení kapacity, světelné signalizační zařízení (SZZ). Veřejná 

hromadná doprava – řešení MHD, preference MHD, integrované dopravní systémy. Sdílená 

doprava (car – pooling). Bezbariérová doprava. Regulace parkování. Zklidňování dopravy 

– řešení a úpravy přechodů pro chodce. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1PC - Pěší a cyklistická doprava 

12Y1PD - Posuzování dopravních staveb 
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 12X1PF - Přijatelné formy dopravy ve městech 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. + Ing. Roman DOSTÁL 

+ Ing. Jan GALLIA + Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. 

+ Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Dopravní obslužnost urbanistických celků - návrh nových dopravních tras, dopravní 

napojení obchodních center, průmyslových areálů a nádraží. Řešení dopravy v historických 

jádrech měst. Navrhování obytných zón a zón 30. Optimalizace průtahů silnic obcemi. 

Uspořádání prostoru místních komunikací. Jednosměrné ulice. Křižovatky – vhodnost použití 

jednotlivých typů, analýza a řešení úrovňových křižovatek, analýza křižovatek pomocí 

dopravních modelů, návrh světelného signalizačního zařízení (SZZ) a jeho koordinace. 

Řešení dopravy v klidu – problematika parkování v obytných souborech, organizace dopravy 

a parkování v uzavřených areálech. Aplikace prvků zklidňování dopravy. Bezpečnost 

nemotorové dopravy – přechody pro chodce, bezpečná cesta dětí do škol, cyklistické 

komunikace a trasy. Bezbariérové trasy – opatření pro tělesně a zrakově postižené. Veřejná 

hromadná doprava – koncepce systému MHD, informační systém. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1PC - Pěší a cyklistická doprava 

12Y1PD - Posuzování dopravních staveb 

 

 12X1PH - Preference veřejné hromadné dopravy 

Vedoucí projektu: Ing. Ondřej NOVÁČEK + Ing. Ivo NOVOTNÝ, Ph.D. 

+ Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D. + Ing. Vladimír PUŠMAN, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Studenti se v projektu zabývají problematikou přímé i nepřímé preference veřejné 

hromadné dopravy. Navrhují řešení vedoucí k podpoře veřejné dopravy, jejímu zrychlování 

a zvyšování její efektivity. Jedná se například o stavební úpravy (řešení přestupních uzlů, 

liniová preferenční opatření apod.), organizační změny (úpravy linkového vedení, směrová 

i časová koordinace linek, úpravy jízdních řádů apod.), či další podpůrná opatření 

(marketingová, ekonomická, ekologická). Součástí projektu jsou exkurze do provozu VHD 

s praktickými ukázkami a popisem vybraných konkrétních situací. Studenti jsou vedeni 

k samostatné prezentaci dílčích výsledků své práce v projektu. 

 

 12X1PS - Projektování silnic a dálnic 

Vedoucí projektu: Ing. Josef FILIP, Ph.D. + Ing. Martin HÖFLER + Ing. Tomáš HONC 

+ Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D. + Ing. Bc. Tomáš KUČERA 

Stručný popis projektu: 

Projekt Projektování silnic je zaměřen na využití počítačové techniky v moderním pojetí 

projektování. Softwarově se projekt bude opírat o aktivní využívání produktů AutoCad Civil 

3D. Projektování zejména obchvatů obcí a novostaveb silnic. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1C1 - Projektování komunikací v Civil 3D I 

12Y1C2 - Projektování komunikací v Civil 3D II 
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 12X1RC - Rozvoj cyklistické dopravy 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. + Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Analýza současného stavu cyklistické dopravy v České republice, zejména ve městech. 

Začlenění cyklistické dopravy do územně plánovací dokumentace (generely cyklistické 

dopravy). Analýza bezpečnosti cyklistické dopravy. Varianty integrace cyklistické a veřejné 

dopravy. Začlenění cyklistické dopravy do sítě místních komunikací – příčné uspořádání, 

křižovatky a okolí zastávek MHD. Studie podmínek zřizování smíšených komunikací pro pěší 

a cyklisty a obousměrného cyklistického provozu v jednosměrných komunikacích. 

Dopravně-sociologické průzkumy zaměřené na cyklistickou dopravu. Studie cykloturistických 

tras ve vybraných regionech z hlediska bezpečnosti dopravy a začlenění do komunikační sítě. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1PC - Pěší a cyklistická doprava 

12Y1PD - Posuzování dopravních staveb 

 

 12X1RI - Regionální integrovaná doprava 

Vedoucí projektu: Ing. Petr CHMELA + Ing. Martin JAREŠ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt se zabývá integrovanou dopravou ve městech a regionech. V první fázi se studenti 

seznamují s činnostmi navazujícími na PID (PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA), 

především z oblastí dopravní průzkumy, tarifní a odbavovací systém, informační systémy ve 

vozidlech, stacionární, elektronické‚ apod., organizace dopravy (plánování až do úrovně JŘ), 

kontrolní a řídící systémy a záchytná parkoviště. Ve druhé fázi studenti zpracovávají 

samostatně na základě doporučení a vlastního výběru některou z uvedených oblastí 

a navrhují vlastní řešení. 

 

 12X1UM - Udržitelná mobilita v Praze 

Vedoucí projektu: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D. + Ing. Václav NOVOTNÝ, Ph.D. 

+ Ing. Lukáš TITTL + Ing. Jakub ZAJÍČEK + Ing. Marek ZDĚRADIČKA 

Stručný popis projektu: 

Projekt zaměřený na plánování dopravního systému a přípravu realizace dílčích 

dopravních projektů v hlavním městě Praze. Efektivní dopravní systém využívá veškeré 

dostupné dopravní prostředky propojené do synergicky fungujícího celku fyzicky i na bázi 

informačních systémů. Součástí je i příprava analytických dokumentů pro plánování dopravy 

v Praze. Důraz je kladen na aplikaci koncepčních, strategických a územně plánovacích 

dokumentů v procesu přípravy projektů v dopravě v Praze, případně i s přesahem do tzv. 

Pražské metropolitní oblasti. Součástí projektu je i aplikace, případně doplnění znalostí 

v oblasti urbanismu, životního prostředí, participace, marketingu a projektového řízení. 

Projekt je zajišťován v užší spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1HD - Hluk z dopravy 

12Y1ZU - Základy urbanismu 
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 18X1ZD - Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi 

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš DOKTOR + Ing. Nela KRČMÁŘOVÁ 

+ Doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D. + Ing. Jan ŠLEICHRT 

+ Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Hlavní náplní projektu je navrhování experimentálních postupů, testovacích zařízení 

a programového vybavení pro unikátní testovací procedury pro které nejsou v současné době 

na trhu dostupná řešení. Postup při týmovém vývoji prototypů probíhá obdobně jako tomu je 

v technologických a spin-off firmách a právě v takových to podnicích mohou absolventi najít 

své uplatnění. Díky týmové práci se studenti mohou seznámit s celým procesem návrhu 

testovacích procedur zahrnující návrh základních parametrů zkoušky a odhad technologické 

náročnosti provedení, koncepční a konstrukční řešení experimentálních zařízení a řídicích 

jednotek a tvorba příslušného softwarových nástrojů. V našich řešeních používáme high-tech 

komponenty z oblasti automatizace, řízení, měření a zpracování signálu. Aktuálním tématem 

je využití 4D mikroCT (časosběrná vypočtová mikrotomografie) při testování a optimalizaci 

produktů 3D tisku. Dalšími tématy jsou samostatné aplikace nebo ucelená řešení v oblasti 

automobilového a leteckého průmyslu, regenerativní medicíny a bezpečnostních technologií 

ve spolupráci s renomovanými podniky a institucemi z dopravní oblasti (AŽD, ŠKODA 

TRANSPORTATION, ŘSD) a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí (VÚŽ, ÚTAM AV ČR, 

University of Maribor, Universität des Saarlandes). 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

18Y1EM - Experimentální metody mechaniky 

18Y1PS - Počítačové simulace v mechanice 

 

 22X1AD - Analýza dopravních nehod 

Vedoucí projektu: Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D. + Ing. Bc. Karel KOCIÁN, Ph.D. 

+ Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D. + Ing. Zdeněk SVATÝ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt se zabývá úvodem do problematiky řešení a komplexní analýzou nehodového děje 

(rozhodovací procesy účastníků silničního provozu – subjektivní parametry, analýza stop 

a poškození – objektivní parametry), bezpečností komunikací a vozidel (prevence vzniku 

nehodové situace a škod, bezpečnostní inspekce) a dalšími problematikami souvisejícími se 

znaleckou praxí (jízdní dynamika, nárazové testy a 3D modelování). V rámci projektu se 

posluchači seznámí např. se zásadami sběru a zpracování dat (měření jízdní a nárazové 

dynamiky), s výpočetními metodami používanými pro analýzu nehodového děje a 3D 

modelováním (použitím 3D skeneru či fotogrammetrie a zpracování prostorových dat). 

OBOR / SPECIALIZACE LOG – LOGISTIKA 
A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

 

 16X1CM - Bezpečný motocykl 

Vedoucí projektu: Ing. Jiří FIRST + Ing. Josef MÍK, Ph.D. + Ing. Martin MOLCAR 

+ Ing. Přemysl TOMAN 

Stručný popis projektu: 

Projekt je strukturován do několika sekcí – bezpečný motocykl (účelem je zvýšit aktivní 

i pasivní bezpečnost konstrukce; informovaností zvýšit bezpečnost užívání v dopravě), 

závodní motocykl (účelem je zapojit vědeckou obec do motoristického sportu – činnost může 
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vyústit v konstrukci motocyklu formule Student), energeticky nenáročný a ekologický motocykl 

(účelem je přenést nejnovější poznatky z oboru alternativních pohonů do konstrukce 

jednostopých vozidel a provádět v oboru další výzkum a vývoj a informační sekce (účelem je 

informovat společnost o historii, současnosti a budoucnosti motocyklové konstrukce, výroby 

a dopravy – informovanost by měla přispět k respektu motocyklu v dopravě a zvýšení jeho 

společenské prestiže). Pro obor LOG bude téma BP zaměřeno specielně na soutěž 

Motostudent. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

16Y1RE - Řídící a elektronické systémy vozidel 

16Y1ZL - Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků 

 

 17X1AT - Alternativní tarifikace městské hromadné dopravy v ČR 

Vedoucí projektu: Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Průzkum možných změn stávajících tarifů MHD v českých městech a predikce jednotlivých 

důsledků těchto změn. Zkoumání časových řad a stanovení příslušných křivek citlivosti na 

změny ve vztahu ke kvalitě dopravy a jejímu financování. Analýza vývoje počtu černých 

pasažérů, efektivity přepravní kontroly a propustnosti odbavovacího systému v závislosti na 

jednotlivých změnách tarifu. Hledání ostatních možných dopadů změn tarifu a návrhy 

optimálních změn tarifu ve vybraných městech ČR. 

 

 17X1EF - Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních 

a spojových systémů 

Vedoucí projektu: Prof. Dr. Ing. Otto PASTOR, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Klasifikace dopravních a spojových systémů a jejich ekonomické vlastnosti. Ekonometrické 

modelování. Modely financování, investoři, sdružování investic, vstup strategického partnera. 

Možnosti využívání fondů a prostředků EU. Studenti se podle individuálního zájmu mohou 

věnovat buď dopravním anebo telekomunikačním systémům. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

11Y1MM - Matematické modely v ekonomii 

 

 17X1ES - Ekonomika a řízení veřejného sektoru 

Vedoucí projektu: Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na nejrůznější souvislosti dopravy jako veřejného sektoru. tj. bude řešit 

vztah dopravy a životního prostředí, problematiku externích nákladů dopravy, ekonomické 

hodnocení veřejných dopravních projektů prostřednictvím metod CBA, MCA a CEA, 

financování dopravní infrastruktury, využití telekomunikačních sítí. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y1PM - Personální management 

 



Projekty pro bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích 

340 

 17X1HE - Chování spotřebitelů v logistických službách s environmentálními 

atributy 

Vedoucí projektu: Mgr. Markéta BRAUN KOHLOVÁ, Ph.D. + Ing. Milan KŘÍŽ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

S cílem podpořit nabídku environmentálně šetrných služeb navrhneme a ověříme nástroj, 

který firmám umožní využít existující environmentální motivaci spotřebitelů ke stimulaci 

poptávky po environmentálně šetrných alternativách logistických služeb. Využijeme poznatků 

environmentální a kognitivní psychologie a vlastního experimentálního výzkumu zakotveného 

v Teorii náhodného užitku a Campbellovu paradigmatu k návrhu metody hodnocení 

environmentální motivace spotřebitelů logistických služeb a jejímu ověříme v pilotní 

laboratorní studii zaměřené na volby jednotlivců mezi produkty s různým environmentálním 

profilem, cenou a dalšími atributy. 

 

 17X1HP - Hospodářská politika a správa v dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Rudolf F. HEIDU, Ph.D. + Ing. Olga MERTLOVÁ, Ph.D. 

+ Prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc. 

Stručný popis projektu: 

V rámci práce na studentském projektu budou řešena témata: Strategické rozhodování 

a politiky v oblasti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury; Financování a regulace dopravní 

infrastruktury a dopravních projektů včetně řízení těchto projektů (případové studie, PPP 

projekty); Výběrová řízení a hospodářská soutěž v sektoru dopravy a vliv soutěžního 

prostředí na vývoj sektoru včetně případových studií; Ekonomická výhodnost a efektivita při 

realizaci dopravních projektů a její hodnocení. Studenti se budou věnovat případovým studiím 

a systémovým analýzám v rámci jednotlivých témat. Součástí aktivit při zpracování 

absolventských prací bude spolupráce s odborníky z praxe (významné společnosti 

v dopravním sektoru i z veřejné správy, spolupráce se zahraniční universitou a se 

zahraničními firmami) s možností stáží a dalšího uplatnění. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y1MD - Marketing v dopravě 

 

 17X1IG - Integrální taktový grafikon v ČR 

Vedoucí projektu: Ing. Vít JANOŠ, Ph.D. + Ing. Zdeněk MICHL + Ing. Rudolf VÁVRA 

Stručný popis projektu: 

Návrh a implementace segmentovaného systému veřejné dopravy založeného na principu 

integrálního taktového grafikonu do reálných provozních podmínek a na skutečné jakož 

i navrhované dopravní infrastruktuře. Po absolvování projektu budou studenti schopni 

samostatně navrhnout koncepci dopravní obsluhy území ve zvoleném regionu. Teoretické 

základy tvorby integrálního taktového grafikonu, matematické metody a optimalizační procesy 

používané při tvorbě integrálního taktového grafikonu, návrh koncepce dopravní obsluhy 

regionu na dostupné infrastruktuře, odlišnosti při aplikaci modifikovaného a ideálního 

integrálního taktového grafikonu, návrh změn pro splnění okrajových podmínek vyhovujících 

zavedení ideálního integrálního taktového grafikonu. 
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 17X1KC - Konkurenceschopná veřejná doprava 

Vedoucí projektu: Ing. Milan KŘÍŽ, Ph.D. + Ing. Stanislav METELKA 

+ Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Teoretické principy makroskopického dopravního modelování: čtyřstupňový dopravní 

model, teorie diskrétní volby; navrhování nabídky ve veřejné dopravě: analýza poptávky po 

veřejné dopravě, analýza konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči IAD a dalším módům, 

navrhování nabídky veřejné dopravy s ohledem na její konkurenceschopnost vůči ostatním 

módům, variantní návrhy nabídky veřejné dopravy s ohledem na ekonomiku provozu. 

 

 17X1KD - Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích 

Vedoucí projektu: Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D. 

+ Ing. Bc. Pavel Edvard VANČURA, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Analýza podmínek pro uplatňování norem kvality v oblasti služeb, specielně v oblasti 

nákladní a osobní dopravy, stanovení kriterií hodnocení kvality v těchto druzích doprav 

a aplikace v konkrétních podmínkách. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y1PM - Personální management 

 

 17X1KN - Kalkulace nákladů v dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na kalkulaci nákladů jednotlivých dopravních módů (silniční, železniční, 

vodní, letecká doprava). V úvodní části projektu jsou studenti seznámeni se strukturou 

nákladů a rámcovým postupem při kalkulaci nákladů všech zmíněných dopravních módů. Ve 

druhé fázi si studenti navrhnou vlastní model kalkulace nákladů a nákladových tarifů. Kromě 

vyčíslení přímých nákladů provozu se v kontextu technologie řešeného druhu dopravy věnují 

též variantním vyčíslením jednotkových režijních nákladů. Během prvního semestru si každý 

student vybere jeden druh dopravy a ten dále rozpracovává tak, aby mohl použít výsledky 

své práce ve své bakalářské či diplomové práci. V závislosti na složitosti zvoleného řešení 

a schopnostech studentů je možné projekt směřovat i do softwarové oblasti. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1PD - Posuzování dopravních staveb 

 

 17X1LE - Logistika a management v letecké dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Bc. Marek KOUBA + Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Logistika a management v letecké dopravě z pohledu jednotlivých procesů na logistickém 

řetězci i nástroje pro efektivní řízení firmy. Manažerské rozhodování v prostředí řízené cenové 

diskriminace, optimalizace logistických procesů i metodika pro jednotlivé body na logistickém 

řetězci v oblasti letecké dopravy. Letecké společnosti z hlediska logistických systémů. 

Letecký přepravní proces cestujících a leteckého zboží. Informační systémy v letecké 

dopravě. Globální distribuční systémy. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y1LL - Logistika letecké osobní a nákladní dopravy 
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 17X1LV - Logistika v souvislostech 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. + Ing. Michaela ZACHOVÁ 

Stručný popis projektu: 

Projekt je otevřen všem studentům se zájmem o logistická témata. Jeho cílem je zasadit 

logistiku a moderní logistické trendy do kontextu současného světového dění, například: Jaký 

dopad na logistické řetězce má růst výrobních nákladů v Číně? Jak se projeví chystaná 

obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií v oblasti logistiky? Jaká jsou úskalí 

přeshraniční přepravy mezi Mexikem a Spojenými státy americkými? Studenti jsou veden i 

k osvojení základů vědecké práce, které využijí při psaní bakalářské práce i dalším studiu. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

15Y1EH - Evropská integrace v historických souvislostech 

17Y1LL - Logistika letecké osobní a nákladní dopravy 

 

 17X1MP - Mezinárodní přeprava zboží 

Vedoucí projektu: Ing. Edvard BŘEZINA, CSc. + Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Legislativní, technologické a ekonomické podmínky mezinárodní nákladní dopravy. Projekt 

zvoleného druhu mezinárodní přepravy v souladu s uvedenými podmínkami a jeho 

vyhodnocení. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1KN - Kombinovaná nákladní doprava 

 

 17X1NG - Nové trendy a technologie v logistice 

Vedoucí projektu: Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na moderní logistiku a její současné možnosti využití. Celý logistický 

systém je založen na původních principech logistiky, které je nutno pochopit v první řadě. 

Následuje sběr dat daných charakterem logistického řetězce. Využití metod procesního 

modelování umožní popis jak původních procesů, tak i optimalizovaných procesů a následné 

nasazení nových technologií. Výběr nových technologií musí probíhat nejenom dle zadání 

a preferencí objednatele, ale také na základě posouzení nově navrženého systému z pohledu 

zefektivnění fungování a efektivnosti vynaložených prostředků. 

Současný technologický boom v logistice jde ruku v ruce s potřebami moderního 

logistického řetězce. V rámci projektu se studenti seznámí s původními principy bez jejichž 

znalosti ani moderní logistika fungovat nemůže. Studenti budou vedeni k pochopení 

logistických procesů a nabytí technik jejich formalizovaného zápisu – modelování procesů. 

Nad modely je možné provádět analýzy a hledat možnosti pro zlepšení jednotlivých procesů 

i celkového logistického systému. Pro zapojení nových logistických technologií je potřebné 

najít správné místo, kde jeho aplikace přinese největší užitek. 
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 17X1OL - Optimalizační úlohy na logistickém řetězci 

Vedoucí projektu: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D. 

+ Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

+ Doc. Ing. Dušan TEICHMANN, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Doprava vytváří prostředí, ve kterém existuje pestrá nabídka nejrůznějších dopravních 

a logistických problémů. Projekt je zaměřen na úlohy optimálního rozmístění obslužných 

center na dopravní síti, nalezení optimálních tras pro dopravní obsluhu, optimalizaci provozu 

logistických center, optimalizaci zásobování v logistickém řetězci a s tím související 

ekonomické (nákladové, rizikové) hledisko. Dále je projekt zaměřen na uplatnění 

optimalizačních metod ve veřejné dopravě. Např. pro optimalizaci dopravní obsluhy území 

a optimalizaci podpůrných úloh souvisejících s její optimální organizací oběhů vozidel, 

vytváření signálních plánů křižovatek atd. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

11Y1TG - Teorie grafů 

14Y1PJ - Programovací jazyk C 

 

 17X1PR - Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury 

Vedoucí projektu: Ing. Rudolf F. HEIDU, Ph.D. + Ing. Olga MERTLOVÁ, Ph.D. 

+ Prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Předmětem projektu je uplatnění principů projektového řízení při realizaci a financování 

strategických projektů dopravní infrastruktury. Realizace strategických projektů dopravní 

infrastruktury je z hlediska principů projektového řízení strukturovaný proces, ve kterém je 

nutno identifikovat role a odpovědnosti klíčových účastníků projektu, stanovit fáze projektu 

a jejich harmonogram a věnovat se problematice řízení rizik. Aplikace principů projektového 

řízení na projekty dopravní infrastruktury, ať už financované tradiční cestou, ze zdrojů EU 

nebo prostřednictvím PPP je šancí pro zvýšení efektivity a hospodárnosti pro veřejný sektor. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y1PD - Posuzování dopravních staveb 

 

 17X1RG - Podpora mobility v regionech 

Vedoucí projektu: Ing. Petr FRIDRIŠEK + Ing. Dominik MAZEL 

+ Ing. Stanislav METELKA 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na rozvoj dopravního systému v širokém spektru jeho dílčích součástí. 

Udržitelná mobilita je úzce spjata se systémy veřejné dopravy a na ně navazující řešení pro 

poslední míli. Klíčovým aspektem mobility jako služby je při synergickém využití silných 

stránek veřejných i individuálních dopravních módů nabídnout uživatelům řešení 

přizpůsobené jejich osobním potřebám. Studenti se v rámci projektové výuky blíže seznámí 

s vlastnostmi jednotlivých dopravních módů i konkrétními aplikacemi a trendy v oblasti návrhu 

dopravního systému, sestavy tarifu či přípravy provozních a organizačních opatření při 

objednávce veřejné dopravy a navazujících služeb. Důraz je kladen na vzájemnou 

provázanost dlouhodobých, krátkodobých a operativních opatření, jejichž projektová příprava 

je nezbytná pro spolehlivě se chovající a prosperující dopravní systém. 
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 17X1RO - Rozhodování v logistice 

Vedoucí projektu: Ing. Alena RYBIČKOVÁ, Ph.D. + Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Cílem řídících pracovníků v logistice je zabezpečit bezproblémový průběh logistických 

operací ve všech segmentech logistiky. Řízení obecně spočívá v řešení více, či méně 

složitých rozhodovacích situací. Zatímco při řešení jednoduchých rozhodovacích situací řídící 

pracovník využívá zpravidla intuici, svoji zkušenost a praxi v oboru, k řešení složitějších 

rozhodnutí intuice nestačí a je nutné provést určité výpočty manuálně nebo pomocí výpočetní 

techniky. Cílem projektu je seznámit posluchače s klíčovými problémy rozhodování, kam patří 

zejména řešení distribučních úloh jako je návrh trasování vozidel, umístění skladů, přiřazení 

požadavků ke zdrojům, kontejnerový problém apod. Dále budou posluchači vedeni k tomu, 

aby byli schopni sami v konkrétních logistických systémech vytipovávat rozhodovací problémy 

a naučili se je řešit pomocí matematických modelů a softwarových nástrojů, které v současné 

době nabízí informatika a metody operačního výzkumu. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

11Y1ZM - Základy práce v programovém systému MATLAB 

 

 17X1VB - Využití elektronických dat velkého objemu (Big Data) v dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Jak lze využít množství užitečných dat, která se v reálném čase objevují v našem okolí? 

Tato data kolem nás proudí často zcela nepovšimnuta, ačkoli by mohla být velmi užitečná pro 

zefektivnění nejrůznějších procesů ve všech oblastech lidské činnosti. Projekt se zaměřuje na 

hledání takových dat a možností jejich využití v dopravě a příbuzných oborech. 

OBOR ITS – INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 

 

 14X1GS - Člověk a globální komunikace 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D. + Ing. Martin ŠROTÝŘ, Ph.D. 

+ Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na studium telekomunikačních technologií, sítí a služeb a jejich užití 

především pro řízení procesů v reálném čase. Jednotlivá témata vychází nejen ze stávajícího 

stavu oboru v České republice ale i prognóz vývoje moderních telekomunikačních systémů, 

které jsou rozvíjeny jak pro masové nasazení (mobilní sítě, IP multimediální sítě), tak 

i systémů, které jsou koncipovány pro specifická řešení, kde jsou např. vyžadované garance 

stanovené kvality služby. V rámci projektů jsou konkrétní řešení koncipována na základě 

analýz požadavků na telekomunikační systémy především v rámci jejich integrace do 

dopravních systémů, kde dosahované telekomunikační parametry (telekomunikační 

performační indikátory) patří mezi klíčové systémové parametry (telematické performační 

indikátory). Jednotlivé úlohy jsou zasazeny do rámce studia telematických 

a telekomunikačních projektů v rámci Fakultou dopravní řešených výzkumných programů 

rezortních ministerstev (např. Trvalá prosperita - MPO), stejně jako i ve vazbě na konkrétní 

zadání průmyslu (např. Škoda Auto). Tento projekt je úzce provázán na projekt Družicová 

navigace a její využití v dopravě. Tyto dva projekty mají k dispozici kapacity i nově vznikající 

laboratoře eIdent, kde mj. mohou studenti úzce spolupracovat s výzkumnými a vývojovými 

pracovníky i z neakademické sféry. 
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 16X1ES - Elektromobilita 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D. + Ing. Akshaya JAYAKUMAR 

+ Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D. 

+ Ing. Dmitry ROZHDESTVENSKIY, Ph.D. 

+ Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je měření a vyhodnocování energetických toků ve vozidle, simulace 

elektrovozidla a jízdních režimů. Studenti mohou řešit specifické požadavky na 

elektroinstalaci, konstrukci a řízení. Řízení spotřeby vozidla při různých jízdních režimech. 

Budou řešeny informační toky ve vozidle včetně napojení na asistenční a telematické 

systémy. V rámci projektu budou provozovány a testovány reálná elektrovozidla. Projekt se 

zabývá všemi alternativami energie pro dopravu. Práce na projektu v současné době zahrnují 

(nebo jsou plánovány) témata jako vývoj lehkého elektrického vozítka pro městský provoz, 

tvorba inteligentního systému dobíjení EV různých typů, vývoj optimálního systému  

CAR-SHARINGu pro městské aglomerace a návrh konstrukce multihybridního osobního 

vozidla. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

16Y1RE - Řídící a elektronické systémy vozidel 

16Y1ZL - Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků 

 

 16X1OS - Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředků 

Vedoucí projektu: Ing. Jiří FIRST + Ing. Josef MÍK, Ph.D. + Ing. Šárka TAUBEROVÁ 

+ Ing. Přemysl TOMAN 

Stručný popis projektu: 

Projekt řeší problematiku aktivní a pasivní bezpečnosti dopravních prostředků a jej ich 

ovlivnění konstrukcí vozidla a dalšími systémy. Zahrnuje také problematiku legislativy, 

zkoušení a schvalování vozidel v těchto oblastech. V rámci projektu jsou řešeny oblasti jízdní 

dynamiky a stability vozidel, vliv vozidla na řidiče, posádku a jeho okolí. Z hlediska pasivní 

bezpečnosti je projekt zaměřen na ochranu posádky při nárazu a různých typech kolizí. 

Jednotlivá témata jsou řešena od rešerše přes návrh, výpočet, konstrukci až po zkoušení. 

Studenti se v rámci projektu účastní reálných zkoušek a měření (jízdní zkoušky vozidel, crash 

testy apod.) nebo mohou pro své práce využít počítačových simulací. V rámci projektu je také 

možná spolupráce s externími firmami a institucemi (Škoda Auto, TÜV SÜD, Dekra, …). 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

16Y1RE - Řídící a elektronické systémy vozidel 

16Y1ZL - Zkoušení, legislativa a konstrukce dopravních prostředků 

 

 20X1SS - Dopravní sál Fakulty dopravní 

Vedoucí projektu: Ing. Antonín FARAN, Ph.D. + Ing. Adam HLUBUČEK 

+ Ing. Bc. Dušan KAMENICKÝ + Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D. 

+ Ing. Milan MARVAN 

Stručný popis projektu: 

Dopravní sál fakulty dopravní bude významnou učební pomůckou posluchačů v obsluze 

různých typů skutečných zabezpečovacích zařízení doplněných modelovou železnicí 

s možností dokonalé simulace řízení provozu a odstraňování poruch. V současné době 

začíná projektování a výstavba dopravního sálu za účasti zájemců z řad posluchačů dopravní 

fakulty. 



Projekty pro bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích 

346 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

20Y1AE - Aplikovaná elektronika 

20Y1EK - Elektrotechnická kvalifikace 

OBOR LED – LETECKÁ DOPRAVA 

 

 14X1LL - Využití IT technologií v letecké dopravě 

Vedoucí projektu: Bc. Ondřej DOLEŽAL + Ing. Ota HAJZLER 

+ Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. + Ing. Filip MÜLLER 

+ Ing. Lukáš SVOBODA 

Stručný popis projektu: 

Letecká doprava je neustále rostoucí obor dopravy a její bezpečný provoz klade důraz na 

využití co nejmodernějších informačních technologií. V rámci tohoto projektu budou mít 

studenti možnost vyzkoušet si plánování letů s podporou počítačů. K tomuto účelu bude 

využíván plánovací software Uranos. Dále se studenti naučí využívat SW v rámci EFB 

k výpočtům letových výkonů. V neposlední řadě, bude celý projekt doplněn řadou exkurzí.  

 

 20X1DL - Družicová navigace a její využití v dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Petr BUREŠ, Ph.D. + Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c. 

Stručný popis projektu: 

Projekt se zabývá cíleným výzkumem aplikace družicové navigace v dopravě. Vzhledem 

k tomu, že družicové navigační systémy GNSS mají horizontální dopad na celou dopravu, je 

možné se v rámci projektu zabývat nejrozmanitějšími tématy. Od samotného měření, 

vyhodnocování pozičních dat, analýz systémů GNSS, přes způsoby přenosu pozičních 

signálů, k aplikacím využívajícím navigační signál. V Aplikační části je možné se zabývat 

návrhem a funkcí navigačních terminálů, datových struktur a přenosových protokolů, návrhem 

a implementací navigačních algoritmů, způsoby vytváření map z navigačních dat, 

dynamickou navigací, systémem RDS-TMC, atp. Výše zmíněný výčet je jen ukázka, čím je 

možné se v projektu zabývat. Historicky, projekt stojí na základech aplikovaného výzkumu 

v oblasti navigačních systémů a je tedy možné se případně podílet na reálných výzkumných 

projektech. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

20Y1AE - Aplikovaná elektronika 

20Y1EK - Elektrotechnická kvalifikace 

 

 21X1BP - Bezpilotní prostředky 

Vedoucí projektu: Ing. Šárka HULÍNSKÁ + Ing. Ladislav KELLER 

+ Ing. Adam KLECZATSKÝ + Doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D. 

+ Ing. Stanislav KUŠMÍREK 

Stručný popis projektu: 

Projekt se zabývá a řeší problematiku bezpilotních létajících prostředků včetně balónů 

a vzducholodí. Řešené oblasti pokrývají začlenění UAS (Unmanned Aircraft System) do 

provozu (např. UTM), výzkum v oblasti využití pro komerční účely, konstrukce a design, 

výzkum nových i vylepšení stávajících systémů pro UAS, oblast legislativních požadavků 

(předpis L2 - Doplněk X, Evropská harmonizace), protiprávní činy a mnoho dalších. Důraz je 
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kladen na vlastní inovativní způsob řešení dané problematiky. Studenti mohou řešit zadané 

téma, ale i téma vlastní, které se vztahuje k bezpilotním létajícím systémům. Řešená oblast 

se vztahuje na národní, evropskou i světovou úroveň. Cílem projektu je řešit jak stávající 

problémy, tak i budoucí strategický vývoj bezpilotních prostředků. Koordinátorkou projektu je 

Ing. Šárka Hulínská. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

21Y1BS - Bezpilotní systémy 1 

 

 21X1BZ - Bezpečnost v letecké dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Andrej LALIŠ, Ph.D. + Ing. Vladimír PLOS, Ph.D. 

+ Ing. Markéta ŠEDIVÁ KAFKOVÁ + Ing. Oldřich ŠTUMBAUER 

+ Ing. Roman VOKÁČ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Vývoj smýšlení o bezpečnosti v letectví (safety) začal vyšetřováním nehod letadel, které 

bylo zaměřeno na hledání technických chyb a nedostatků. Díky rozsahu vyšetřování 

bezpečnostních událostí a jeho výsledkům došlo k velkému množství technických 

a technologických vylepšení a zlepšení letecké infrastruktury. V současnosti je zkoumání 

zaměřeno na systémový přístup zahrnující variabilitu výkonnosti člověka jako i jeho interakci 

s technikou v běžném provozu. Snahou je vytvoření podmínek pro odstranění potenciálu 

vzniku chyb a bezpečnostních problémů v průběhu rutinní každodenní práce. Projekt také 

pokrývá, jako samostatnou oblast bezpečnosti, ochranu před protiprávními činy (security), 

kde je důležité věnovat větší pozornost efektivní systémové implementaci bezpečnostních 

požadavků do praxe s přihlédnutím na prediktivní a proaktivní přístupy. Důležitou částí je 

implementace informačních technologií pro sledování a řízení provozních činností do již 

existujících systémů využívaných v letecké dopravě. Studenti jsou při řešení projektu vedeni 

ke vnímání systémového přístupu a ke studiu a aplikaci moderních metod zajišťování a řízení 

bezpečnosti. Práce studentů je vázána na reálné potřeby českého a evropského letectví a její 

výsledky jsou přínosem pro různé subjekty civilního letectví. Koordinátorem projektu je 

Ing. Andrej Lališ, Ph.D. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

21Y1BC - Bezpečnost a ochrana civilního letectví 

21Y1MP - Matlab pro řešení projektů 

 

 21X1CA - CNS/ATM technologie a provozní postupy 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D. +Ing. Petr LUKEŠ 

+ Ing. Stanislav PLENINGER, Ph.D. + Ing. Miloš STROUHAL, Ph.D. 

+ Ing. Tereza TOPKOVÁ 

Stručný popis projektu: 

Projekt je orientován jak do technické oblasti systémů, prostředků a technologií 

využívaných poskytovateli letových navigačních služeb, tak do oblasti provozních postupů, 

které souvisí s řízením a zabezpečením letového provozu. Jedná se jak o vlastní systémy 

spadající do komunikační, navigační a přehledové domény, tak o technologie, provozní 

postupy a budoucí koncepce související s procesem řízením toku letového provozu 

(ATFM - Air Traffic Flow Management), managementem vzdušného prostoru (ASM - Airspace 

Management), s poskytováním letových provozních služeb (ATS - Air Traffic Services), kde 

dominantní část se týká vlastní služby řízení letového provozu (ATC - Air Traffic Control). Jde 

o řešení široké škály konkrétních problému a úkolů, tj. od zachycení provozních potřeb, přes 

definování daného systému, návrh vlastního systému, vývoj, výrobní aspekty, integrování 
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systému do infrastruktury provozovatele, až po zavedení daného systému do provozu 

a vlastní provoz (ověřování a údržba). K řešení úkolů v rámci projektu mohou studenti 

využívat HW i SW prostředky dostupné v rámci Laboratoře ATM systémů na Ústavu letecké 

dopravy. Koordinátorem projektu je Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

21Y1MP - Matlab pro řešení projektů 

 

 21X1LF - Lidský faktor v letectví 

Vedoucí projektu: Ing. Lenka HANÁKOVÁ + Ing. Roman MATYÁŠ, Ph.D. 

+ Doc. Ing. Bc. Vladimír SOCHA, Ph.D. + Ing. Michaela ŠERLOVÁ 

Stručný popis projektu: 

Cílem všech studií, které se jakýmkoli způsobem týkají letectví bylo, a stále je, zvýšit 

bezpečnost letového provozu. Statistické údaje, dostupné k leteckým dopravním nehodám 

uvádějí, že velká část je způsobena chybou člověka. Více než polovina těchto nehod je pak 

způsobena chybou při pilotování. Cílem tohoto projektu je nalézt faktory založené na 

sledování psychofyziologického stavu leteckých specialistů (zejména pilotů) a jejich 

výkonnosti, které by mohly přispět ke zvýšení bezpečnosti letového provozu. Projekt je tedy 

orientován na lidský faktor v letectví, s primárním zaměřením na piloty (ne však limitně) 

a jejich výkonnost, trénovanost a aktuální psychofyziologickou kondici. V rámci projektu jsou 

řešena zejména témata založená na monitoringu fyziologických funkcí, sledování reakčních 

časů, sledování vývoje trénovanosti a výkonnosti leteckých specialistů, a také návrhu 

vhodných matematických metod pro hodnocení těchto dat. Nově jsou na projektu také řešena 

témata spojená s využitím virtuální a rozšířené reality v letectví. Projekt je tedy určen pro 

studenty se zájmem o analýzu dat s využitím matematických a statistických metod pro účely 

objektivizace faktorů, které by mohly mít negativní vliv na bezpečnost letového provozu, a to 

s hlavním ohledem na lidský faktor. Koordinátorem projektu je Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.  

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

21Y1MP - Matlab pro řešení projektů 

 

 21X1ML - Moderní trendy rozvoje letišť 

Vedoucí projektu: Ing. Ladislav CAPOUŠEK, Ph.D. + Ing. Sébastien LÁN 

+ Ing. Petr LÍKAŘ + Ing. Slobodan STOJIĆ, Ph.D. 

+ Ing. Miroslav ŠPÁK 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na současné evropské trendy rozvoje letišť. Náplň projektu bude 

postupně směřována do následujících oblastí: výstavba a modernizace letišť dle 

CS-ADR-DSN a současných požadavků na provoz letadel; vývoj modulárního systému pro 

podporu výstavby a modernizace letiště; posouzení struktury sítě mezinárodních letišť 

v Euroregionu; problematika územně plánovací dokumentace pro letiště; postupná certifikace 

mezinárodních letišť v souladu s CS-ADR-DSN; problematika ochranných pásem letiště; SW 

zpracování ochranných pásem, 3D zobrazení v mapách; ekologické aspekty letišť. 

Koordinátorem projektu je Ing. Slobodan Stojić, Ph.D. 
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 21X1PE - Provoz a ekonomika letecké dopravy 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. + Mgr. Iveta KAMENÍKOVÁ 

+ Ing. Sébastien LÁN + Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

+ JUDr. Ing. Radoslav ZOZUĽÁK, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Tento projekt je zaměřen na celé spektrum provozních a ekonomických činností v letectví. 

Jedná se zejména o činnosti, které aplikují letecké společnosti a provozovatelé letištních 

služeb do svých obchodních strategií s cílem být úspěšný ve vysoce konkurenčním prostředí, 

jakým je odvětví letecké dopravy. V rámci projektu se řeší význam letecké dopravy v ČR 

a Evropě. Studenti se mohou zabývat také analýzou vývoje konkrétního specifického trhu, 

a to v rámci kterékoliv oblasti světa dle svého zájmu. Prakticky každá provozní činnost souvisí 

přímo nebo nepřímo s hospodařením leteckých podniků, proto je možné v rámci závěrečných 

prací na projektu řešit mnoho témat. Každý z vedoucích projektu se věnuje určité specifické 

oblasti, čímž je projekt dostatečné odborně pokrytý. Zvláštní pozornost věnuje tento projekt 

problematice: údržby letadlové techniky, vlivu meteorologie na letecký provoz, možnosti 

využití aplikací kosmických technologií v letectví, ekonomice letecké dopravy 

a interoperabilitě. Koordinátorem projektu je doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. 
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PROJEKTY PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ 

STUDIJNÍ PROGRAMY / OBORY 
Týmová práce studentů v projektech je součástí výuky na ČVUT v Praze Fakultě 

dopravní v navazujících magisterských studijních programech / oborech. Podmínky studia 

v projektech a výběrového řízení do projektů jsou obsaženy v čl. 11 Směrnice děkana 

č. 10/2020. 

PROJEKTY SPOLEČNÉ PRO VÍCE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ / OBORŮ 

 

 14X2G - Člověk a globální komunikace 

ve studijním programu / oboru LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

(kód 14X2GM) 

ve studijních programech / oboru IS / IS (EN) – Inteligentní dopravní systémy / 

Intelligent Transport Systems (kód 14X2GS) 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D. + Ing. Martin ŠROTÝŘ, Ph.D. 

+ Prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na studium telekomunikačních technologií, sítí a služeb a jejich užití 

především pro řízení procesů v reálném čase. Jednotlivá témata vychází nejen ze stávajícího 

stavu oboru v České republice ale i prognóz vývoje moderních telekomunikačních systémů, 

které jsou rozvíjeny jak pro masové nasazení (mobilní sítě, IP multimediální sítě), tak 

i systémů, které jsou koncipovány pro specifická řešení, kde jsou např. vyžadované garance 

stanovené kvality služby. V rámci projektů jsou konkrétní řešení koncipována na základě 

analýz požadavků na telekomunikační systémy především v rámci jejich integrace do 

dopravních systémů, kde dosahované telekomunikační parametry (telekomunikační 

performační indikátory) patří mezi klíčové systémové parametry (telematické performační 

indikátory). Jednotlivé úlohy jsou zasazeny do rámce studia telematických 

a telekomunikačních projektů v rámci Fakultou dopravní řešených výzkumných programů 

rezortních ministerstev (např. Trvalá prosperita - MPO), stejně jako i ve vazbě na konkrétní 

zadání průmyslu (např. Škoda Auto). Tento projekt je úzce provázán na projekt Družicová 

navigace a její využití v dopravě. Tyto dva projekty mají k dispozici kapacity i nově vznikající 

laboratoře eIdent, kde mj. mohou studenti úzce spolupracovat s výzkumnými a vývojovými 

pracovníky i z neakademické sféry. 

 

 14X2L - Využití IT technologií v letecké dopravě 

ve studijních programech / oboru IS / IS (EN) – Inteligentní dopravní systémy / 

Intelligent Transport Systems (kód 14X2LS) 

v oboru PL – Provoz a řízení letecké dopravy (kód 14X2LL) 

Vedoucí projektu: Bc. Ondřej DOLEŽAL + Ing. Ota HAJZLER 

+ Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. + Ing. Filip MÜLLER 

+ Ing. Lukáš SVOBODA 

Stručný popis projektu: 

Letecká doprava je neustále rostoucí obor dopravy a její bezpečný provoz klade důraz na 

využití co nejmodernějších informačních technologií. V rámci tohoto projektu budou mít 

studenti možnost vyzkoušet si plánování letů s podporou počítačů. K tomuto účelu bude 
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využíván plánovací software Uranos. Dále se studenti naučí využívat SW v rámci EFB 

k výpočtům letových výkonů. V neposlední řadě, bude celý projekt doplněn řadou exkurzí. 

 

 16X2N - Progresivní metody užívané ve vývoji dopravních prostředků 

ve studijním programu / oboru DS – Dopravní systémy a technika (kód 16X2ND) 

ve studijních programech / oboru IS / IS (EN) – Inteligentní dopravní systémy / 

Intelligent Transport Systems (kód 16X2NS) 

Vedoucí projektu: Ing. Inga KADLECOVÁ + Doc. Ing. Jaroslav MACHAN, CSc. 

+ Ing. Jaromír TOBIŠKA + Ing. Přemysl TOMAN 

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je seznámit studenty s progresivními metodami prakticky užívanými při 

vývoji různých druhů dopravních prostředků (obecné technických produktů). Jedná se 

o metody určené pro analýzu zákaznických požadavků a jejich aplikací při technických 

řešeních (např. QFD – Quality Function Deployment), metody podporující optimalizaci řešení 

z hlediska úspory nákladů, výrobních časů, konstrukčních variant, servisních nákladů atd. 

(např. DFA – Design for Assembly, atp.). Dále to jsou metody určené pro predikci 

potencionálních chyb při vzniku výrobku (např. FMEA – Failure Mode and Effects Analysis 

tedy metoda pro zjišťování možných chyb a jejich důsledků). Studenti budou v rámci projektu 

zpracovávat zvolené téma s konkrétním, reálným zadáním na konstrukci dílu, podskupiny, 

skupiny nebo celku. Při jeho zpracování bude použita jedna z výše uvedených metod anebo 

jejich vhodná kombinace, vycházející z aktuálních požadavků / zohledňující aktuální potřeby 

zákazníků. Zadání diplomních prací vypracovávaných v rámci tohoto projektu budou 

zaměřena na různé typy dopravních prostředků, s důrazem na silniční dopravu. Zaměření 

projektů bude na oblast podpory řidiče a autonomní jízdy. Ověření výsledků bude prováděno 

na HMI simulátorech. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

16Y2MK - Metody kvality v oblasti dopravních prostředků 

16Y2ST - Speciální technologie v dopravě a telekomunikacích 

 

 16X2O - Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředků 

ve studijním programu / oboru DS – Dopravní systémy a technika (kód 16X2OD) 

ve studijních programech / oboru IS / IS (EN) – Inteligentní dopravní systémy / 

Intelligent Transport Systems (kód 16X2OS) 

Vedoucí projektu: Ing. Jiří FIRST + Ing. Josef MÍK, Ph.D. + Ing. Šárka TAUBEROVÁ 

+ Ing. Přemysl TOMAN 

Stručný popis projektu: 

Projekt řeší problematiku aktivní a pasivní bezpečnosti dopravních prostředků a jejich 

ovlivnění konstrukcí vozidla a dalšími systémy. Zahrnuje také problematiku legislativy, 

zkoušení a schvalování vozidel v těchto oblastech. V rámci projektu jsou řešeny oblasti jízdní 

dynamiky a stability vozidel, vliv vozidla na řidiče, posádku a jeho okolí. Z hlediska pasivní 

bezpečnosti je projekt zaměřen na ochranu posádky při nárazu a různých typech kolizí. 

Jednotlivá témata jsou řešena od rešerše přes návrh, výpočet, konstrukci až po zkoušení. 

Studenti se v rámci projektu účastní reálných zkoušek a měření (jízdní zkoušky vozidel, crash 

testy apod.) nebo mohou pro své práce využít počítačových simulací. V rámci projektu je také 

možná spolupráce s externími firmami a institucemi (Škoda Auto, TÜV SÜD, Dekra, …). 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

16Y2KV - Karosérie motorových vozidel 

16Y2MK - Metody kvality v oblasti dopravních prostředků 
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 16X2R - HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků 

ve studijním programu / oboru DS – Dopravní systémy a technika (kód 16X2RD) 

ve studijních programech / oboru IS / IS (EN) – Inteligentní dopravní systémy / 

Intelligent Transport Systems (kód 16X2RS) 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D. + Ing. Alina MASHKO 

+ Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D. + Ing. Adam ORLICKÝ 

+ Ing. Dmitry ROZHDESTVENSKIY, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt se zabývá interdisciplinární problematikou interakce člověk - stroj (Human – 

Machine Interaction - HMI), zaměřenou především na řidiče dopravních prostředků. Pro 

takovouto výzkumnou činnost jsou velice efektivním nástrojem interaktivní vozidlové 

simulátory, které již několik let vyvíjíme v rámci práce našich výzkumné skupiny DSRG 

(Driving Simualtion Research Group). Projekt zahrnuje veškeré úrovně výzkumu 

od samotného návrhu experimentu, přes specifikaci a návrh zařízení potřebných pro kvalitní 

měření (mj. také samotných interaktivních simulátorů) až po konečné analýzy a klasifikace. 

Pokrývá tak problematiku simulací, virtuální reality, analýzy systémů, psycho-fyziologických 

měření, matematických analytických metod, zpracování a vytěžování naměřených dat 

a klasifikačních metod. 

Při vývoji interaktivních vozidlových simulátorů hraje velmi důležitou roli zejména aplikace 

prostředků virtuální reality a vizualizace dat, proto si tento projekt mimo jiné klade za cíl 

přispívat na poli virtuální reality a moderní počítačové grafiky. Na projektu se studenti 

zabývají tématy jako je práce s 3D modelovacími programy, tvorba scénářů, programování, 

aplikace a vývoj periferních zařízení pro virtuální realitu, návrh a konstrukce vizualizačních 

systémů a návrh a konstrukce pohybových systémů pro interaktivní simulátory dopravních 

prostředků. 

V rámci tohoto projektu se studenti mohou prakticky podílet na širokém spektru prací 

od tvorby simulovaných testovacích scén do vozidlových simulátorů až po vyhodnocování 

a klasifikace dat. Projekt navazuje a na vědeckovýzkumné projekty realizované při grantové 

činnosti, či VaV projektech s firmami jako jsou např. Škoda-Auto, VW, Dekra Automobil, 

Pragolet a další. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

16Y2MK - Metody kvality v oblasti dopravních prostředků 

16Y2PG - Počítačová grafika a virtuální realita 

 

 20X2D - Družicová navigace a její využití v dopravě 

ve studijních programech / oboru IS / IS (EN) – Inteligentní dopravní systémy / 

Intelligent Transport Systems (kód 20X2DS) 

v oboru PL – Provoz a řízení letecké dopravy (kód 20X2DL) 

Vedoucí projektu: Ing. Petr BUREŠ, Ph.D. + Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c. 

Stručný popis projektu: 

Projekt se zabývá cíleným výzkumem aplikace družicové navigace v dopravě. Vzhledem 

k tomu, že družicové navigační systémy GNSS mají horizontální dopad na celou dopravu, je 

možné se v rámci projektu zabývat nejrozmanitějšími tématy. Od samotného měření, 

vyhodnocování pozičních dat, analýz systémů GNSS, přes způsoby přenosu pozičních 

signálů, k aplikacím využívajícím navigační signál. V Aplikační části je možné se zabývat 

návrhem a funkcí navigačních terminálů, datových struktur a přenosových protokolů, návrhem 

a implementací navigačních algoritmů, způsoby vytváření map z navigačních dat, 

dynamickou navigací, systémem RDS-TMC, atp. Výše zmíněný výčet je jen ukázka, čím je 

možné se v projektu zabývat. Historicky, projekt stojí na základech aplikovaného výzkumu 
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v oblasti navigačních systémů a je tedy možné se případně podílet na reálných výzkumných 

projektech. 

 

 20X2S - Dopravní sál Fakulty dopravní 

ve studijním programu / oboru LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

(kód 20X2SM) 

ve studijních programech / oboru IS / IS (EN) – Inteligentní dopravní systémy / 

Intelligent Transport Systems (kód 20X2SS) 

Vedoucí projektu: Ing. Antonín FARAN, Ph.D. + Ing. Adam HLUBUČEK 

+ Ing. Bc. Dušan KAMENICKÝ + Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D. 

+ Ing. Milan MARVAN 

Stručný popis projektu: 

Dopravní sál fakulty dopravní bude významnou učební pomůckou posluchačů v obsluze 

různých typů skutečných zabezpečovacích zařízení doplněných modelovou železnicí 

s možností dokonalé simulace řízení provozu a odstraňování poruch. V současné době 

začíná projektování a výstavba dopravního sálu za účasti zájemců z řad posluchačů dopravní 

fakulty. 

 

 20X2Y - Odbavovací a informační systémy 

ve studijním programu / oboru DS – Dopravní systémy a technika (kód 20X2YD) 

ve studijních programech / oboru IS / IS (EN) – Inteligentní dopravní systémy / 

Intelligent Transport Systems (kód 20X2YS) 

Vedoucí projektu: Ing. Jindřich BORKA, Ph.D. + Ing. Milan SLIACKY, Ph.D. 

+ Ing. Jan ŠIMŮNEK + Ing. Tomáš VRŠITÝ 

Stručný popis projektu: 

V průběhu projektu se studenti seznámí s aktuálním stavem v oblasti informačních 

a odbavovacích systémů ve veřejné osobní dopravě, kam patří kromě vozidlové techniky, 

zastávkových informačních systémů a internetových informačních portálů také interní části 

těchto systémů. Ve vlastní práci se budou zabývat analýzou jednotlivých součástí 

informačních a odbavovacích systémů, a mohou se také podílet na jejich vývoji nebo 

testování v rámci aktivit společnosti ROPID, nebo jako součást nově budované laboratoře 

odbavovacích a informačních systémů. 

STUDIJNÍ PROGRAM / OBOR DS – DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA 

 

 12X2BN - Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti 

Vedoucí projektu: Ing. Zuzana ČARSKÁ, Ph.D. + Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D. 

+ Ing. Karolína MOUDRÁ + Ing. Bc. Iva ŠTURMOVÁ, Ph.D. 

+ Doc. Ing. Otakar VACÍN, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Definování dopravní bezpečnosti. Parametry dopravní nehodovosti. Podrobná  

dopravně-inženýrská analýza a statistika nehod. Práce s databázemi nehod a pasportem 

komunikací. Aplikace dopravních průzkumů a sledování konfliktních situací v provozu. 

Bezpečnostní audit. Návrh opatření na zlepšení bezpečnosti provozu. Základní prvky 

dopravního zklidňování. Úpravy na křižovatkách, návrh okružní křižovatky. Úpravy ke zvýšení 
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bezpečnosti chodců, pohyb chodců na PK v intravilánu i extravilánu, problematika 

přecházení. Význam dopravně inženýrských úprav pro snížení počtu nehod. Konstrukce 

vozovky a její protismykové vlastnosti. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y2MD - Metody regulace a prognózy dopravy 

12Y2ZK - Zklidňování dopravy 

 

 12X2DO - Dopravní obslužnost 

Vedoucí projektu: Ing. Martin JACURA, Ph.D. + Ing. Vojtěch NOVOTNÝ, Ph.D. 

+ Ing. Ondřej TREŠL + Ing. David VODÁK 

Stručný popis projektu: 

Řešení dopravní obslužnosti velkých rekreačních, obchodních a průmyslových center 

silniční a kolejovou dopravou s ohledem na stávající silniční a železniční síť a životní 

prostředí. Po zvládnutí obecné problematiky budou řešena konkrétní centra menšího i většího  

rozsahu (oblast Šumavy, Krkonoš a dalších). 

 

 12X2DZ - Doprava a životní prostředí 

Vedoucí projektu: Ing. Libor LÁDYŠ + Doc. Ing. Bc. Kristýna NEUBERGOVÁ, Ph.D. 

+ Ing. Bc. Iva ŠTURMOVÁ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na problematiku dopravy a jejích vlivů na životní prostředí. V rámci 

práce v projektu jsou podrobně probírány jednotlivé negativní dopady, které doprava do 

životního prostředí vnáší. Studenti se nejprve seznamují s informačními zdroji věnujícími se 

dané tématice a poté jsou pak formou semestrálních prací vedeni k samostatné práci 

a orientaci v uvedené problematice. Součástí práce v projektu je také měření hluku v terénu, 

a to jak z dopravy silniční, tak i železniční, a jeho následné vyhodnocení. Mezi témata řešená 

v rámci diplomových prací patří především dopravní hluk, problematika navrhování zelených 

mostů a metody posuzování dopravních staveb. Okruh témat je však mnohem širší 

a iniciativa studentů věnovat se tomu problému, který se jim zdá důležitý, je vítána. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y2KE - Krajinná ekologie 

12Y2UD - Udržitelná doprava 

 

 12X2MT - Moderní trendy v železniční dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš JAVOŘÍK, Ph.D. + Ing. Pavel PURKART 

+ Ing. Luděk SOSNA, Ph.D. + Doc. Ing. Lukáš TÝFA, Ph.D. 

+ Ing. Martin VACHTL 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na prohloubení vědomostí v oblasti utváření koncepce železniční 

dopravy a projektové přípravy železničních staveb v podrobnosti na úrovni studie. Základem 

je týmová práce na návrhu infrastrukturního a provozního uspořádání vybraného traťového 

úseku, části železniční sítě či železničního uzlu s cílem rozvoje železniční dopravy v ČR 

i v zahraničí, coby páteře moderní dopravní obsluhy území, a to jak v osobní, tak v nákladní 

dopravě. Problematika zahrnuje oblast od nejširších mezinárodních vazeb, přes vazby 

celostátní, až po řešení dopravní obsluhy regionů, včetně zapojení železnice do 

integrovaných dopravních systémů, a může přesahovat i do ostatních kolejových systémů 

https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/predmet-detail.html?kod=12Y2MD
https://www.fd.cvut.cz/pro-studenty/predmet-detail.html?kod=12Y2ZK
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(např. tram-train). Projekt postupně obsahuje analýzu potřebných podkladů, návrh provozní 

koncepce, návrh železniční a související infrastruktury a zjednodušené technologické 

a ekonomické zhodnocení. Práci na projektu doplňuje seznámení se zásadami projektování, 

zaškolení v práci s podpůrným softwarem, aktuální příklady z praxe a pravidelně pořádané 

exkurze. 

 

 12X2OD - Organizace a regulace dopravy ve městech 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. + Ing. Lukáš HRDINA + 

Ing. Jaroslav KÁCOVSKÝ + Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. 

+ Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Koncepce dopravy ve městech. Organizace dopravy v centrech měst a v obytných 

oblastech. Silniční obchvaty – návrh, posouzení jejich dopadů. Průtahy silnic obcemi – studie 

a řešení. Doprava na vícepruhových pozemních komunikacích. Křižovatky – analýzy, úpravy 

a alternativní návrhy, posouzení kapacity, světelné signalizační zařízení (SZZ). Veřejná 

hromadná doprava – řešení MHD, preference MHD, integrované dopravní systémy. Sdílená 

doprava (car – pooling). Bezbariérová doprava. Regulace parkování. Zklidňování dopravy 

– řešení a úpravy přechodů pro chodce. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y2MD - Metody regulace a prognózy dopravy 

12Y2ZK - Zklidňování dopravy 

 

 12X2PF - Přijatelné formy dopravy ve městech 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. + Ing. Roman DOSTÁL 

+ Ing. Jan GALLIA + Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. 

+ Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Dopravní obslužnost urbanistických celků - návrh nových dopravních tras, dopravní 

napojení obchodních center, průmyslových areálů a nádraží. Řešení dopravy v historických 

jádrech měst. Navrhování obytných zón a zón 30. Optimalizace průtahů silnic obcemi. 

Uspořádání prostoru místních komunikací. Jednosměrné ulice. Křižovatky – vhodnost použití 

jednotlivých typů, analýza a řešení úrovňových křižovatek, analýza křižovatek pomocí 

dopravních modelů, návrh světelného signalizačního zařízení (SZZ) a jeho koordinace. 

Řešení dopravy v klidu – problematika parkování v obytných souborech, organizace dopravy 

a parkování v uzavřených areálech. Aplikace prvků zklidňování dopravy. Bezpečnost 

nemotorové dopravy – přechody pro chodce, bezpečná cesta dětí do škol, cyklistické 

komunikace a trasy. Bezbariérové trasy – opatření pro tělesně a zrakově postižené. Veřejná 

hromadná doprava – koncepce systému MHD, informační systém. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y2MD - Metody regulace a prognózy dopravy 

12Y2ZK - Zklidňování dopravy 
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 12X2PH - Preference veřejné hromadné dopravy 

Vedoucí projektu: Ing. Ondřej NOVÁČEK + Ing. Ivo NOVOTNÝ, Ph.D. 

+ Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D. + Ing. Vladimír PUŠMAN, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Studenti se v projektu zabývají problematikou přímé i nepřímé preference veřejné 

hromadné dopravy. Navrhují řešení vedoucí k podpoře veřejné dopravy, jejímu zrychlování 

a zvyšování její efektivity. Jedná se například o stavební úpravy (řešení přestupních uzlů, 

liniová preferenční opatření apod.), organizační změny (úpravy linkového vedení, směrová 

i časová koordinace linek, úpravy jízdních řádů apod.), či další podpůrná opatření 

(marketingová, ekonomická, ekologická). Součástí projektu jsou exkurze do provozu VHD 

s praktickými ukázkami a popisem vybraných konkrétních situací. Studenti jsou vedeni 

k samostatné prezentaci dílčích výsledků své práce v projektu. 

 

 12X2PS - Projektování silnic a dálnic 

Vedoucí projektu: Ing. Josef FILIP, Ph.D. + Ing. Martin HÖFLER + Ing. Tomáš HONC 

+ Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D. + Ing. Bc. Tomáš KUČERA 

Stručný popis projektu: 

Projekt Projektování silnic je zaměřen na využití počítačové techniky v moderním pojetí 

projektování. Softwarově se projekt bude opírat o aktivní využívání produktů AutoCad Civil 

3D. Projektování zejména obchvatů obcí a novostaveb silnic. 

 

 12X2RC - Rozvoj cyklistické dopravy 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. + Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Analýza současného stavu cyklistické dopravy v České republice, zejména ve městech. 

Začlenění cyklistické dopravy do územně plánovací dokumentace (generely cyklistické 

dopravy). Analýza bezpečnosti cyklistické dopravy. Varianty integrace cyklistické a veřejné 

dopravy. Začlenění cyklistické dopravy do sítě místních komunikací – příčné uspořádání, 

křižovatky a okolí zastávek MHD. Studie podmínek zřizování smíšených komunikací pro pěší 

a cyklisty a obousměrného cyklistického provozu v jednosměrných komunikacích. 

Dopravně-sociologické průzkumy zaměřené na cyklistickou dopravu. Studie cykloturistických 

tras ve vybraných regionech z hlediska bezpečnosti dopravy a začlenění do komunikační sítě. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y2UD - Udržitelná doprava 

12Y2ZK - Zklidňování dopravy 

 

 12X2RI - Regionální integrovaná doprava 

Vedoucí projektu: Ing. Petr CHMELA + Ing. Martin JAREŠ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt se zabývá integrovanou dopravou ve městech a regionech. V první fázi se studenti 

seznamují s činnostmi navazujícími na PID (PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA), 

především z oblastí dopravní průzkumy, tarifní a odbavovací systém, informační systémy ve 

vozidlech, stacionární, elektronické‚ apod., organizace dopravy (plánování až do úrovně JŘ), 

kontrolní a řídící systémy a záchytná parkoviště. Ve druhé fázi studenti zpracovávají 

samostatně na základě doporučení a vlastního výběru některou z uvedených oblastí 

a navrhují vlastní řešení. 
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 12X2UM - Udržitelná mobilita v Praze 

Vedoucí projektu: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D. + Ing. Václav NOVOTNÝ, Ph.D. 

+ Ing. Lukáš TITTL + Ing. Jakub ZAJÍČEK + Ing. Marek ZDĚRADIČKA 

Stručný popis projektu: 

Projekt zaměřený na plánování dopravního systému a přípravu realizace dílčích 

dopravních projektů v hlavním městě Praze. Efektivní dopravní systém využívá veškeré 

dostupné dopravní prostředky propojené do synergicky fungujícího celku fyzicky i na bázi 

informačních systémů. Součástí je i příprava analytických dokumentů pro plánování dopravy 

v Praze. Důraz je kladen na aplikaci koncepčních, strategických a územně plánovacích 

dokumentů v procesu přípravy projektů v dopravě v Praze, případně i s přesahem do tzv. 

Pražské metropolitní oblasti. Součástí projektu je i aplikace, případně doplnění znalostí 

v oblasti urbanismu, životního prostředí, participace, marketingu a projektového řízení. 

Projekt je zajišťován v užší spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

 

 16X2CD - Bezpečný motocykl 

Vedoucí projektu: Ing. Jiří FIRST + Ing. Josef MÍK, Ph.D. + Ing. Martin MOLCAR 

+ Ing. Přemysl TOMAN 

Stručný popis projektu: 

Projekt je strukturován do několika sekcí – bezpečný motocykl (účelem je zvýšit aktivní 

i pasivní bezpečnost konstrukce; informovaností zvýšit bezpečnost užívání v dopravě), 

závodní motocykl (účelem je zapojit vědeckou obec do motoristického sportu – činnost může 

vyústit v konstrukci motocyklu formule Student), energeticky nenáročný a ekologický motocykl 

(účelem je přenést nejnovější poznatky z oboru alternativních pohonů do konstrukce 

jednostopých vozidel a provádět v oboru další výzkum a vývoj a informační sekce (účelem je 

informovat společnost o historii, současnosti a budoucnosti motocyklové konstrukce, výroby 

a dopravy – informovanost by měla přispět k respektu motocyklu v dopravě a zvýšení jeho 

společenské prestiže). Pro obor LOG bude téma BP zaměřeno specielně na soutěž 

Motostudent. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

16Y2KV - Karosérie motorových vozidel 

 

 16X2ED - Elektromobilita 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D. + Ing. Akshaya JAYAKUMAR 

+ Doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D. 

+ Ing. Dmitry ROZHDESTVENSKIY, Ph.D. 

+ Prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je měření a vyhodnocování energetických toků ve vozidle, simulace 

elektrovozidla a jízdních režimů. Studenti mohou řešit specifické požadavky na 

elektroinstalaci, konstrukci a řízení. Řízení spotřeby vozidla při různých jízdních režimech. 

Budou řešeny informační toky ve vozidle včetně napojení na asistenční a telematické 

systémy. V rámci projektu budou provozovány a testovány reálná elektrovozidla. Projekt se 

zabývá všemi alternativami energie pro dopravu. Práce na projektu v současné době zahrnují 

(nebo jsou plánovány) témata jako vývoj lehkého elektrického vozítka pro městský provoz, 

tvorba inteligentního systému dobíjení EV různých typů, vývoj optimálního systému 

CAR-SHARINGu pro městské aglomerace a návrh konstrukce multihybridního osobního 

vozidla. 
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Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

16Y2KV - Karosérie motorových vozidel 

16Y2PG - Počítačová grafika a virtuální realita 

 

 18X2ZD - Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi 

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš DOKTOR + Ing. Nela KRČMÁŘOVÁ 

+ Doc. Ing. Daniel KYTÝŘ, Ph.D. + Ing. Jan ŠLEICHRT 

+ Ing. Jaroslav VALACH, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Hlavní náplní projektu je navrhování experimentálních postupů, testovacích zařízení 

a programového vybavení pro unikátní testovací procedury pro které nejsou v současné době 

na trhu dostupná řešení. Postup při týmovém vývoji prototypů probíhá obdobně jako tomu je 

v technologických a spin-off firmách a právě v takových to podnicích mohou absolventi najít 

své uplatnění. Díky týmové práci se studenti mohou seznámit s celým procesem návrhu 

testovacích procedur zahrnující návrh základních parametrů zkoušky a odhad technologické 

náročnosti provedení, koncepční a konstrukční řešení experimentálních zařízení a řídicích 

jednotek a tvorba příslušného softwarových nástrojů. V našich řešeních používáme high-tech 

komponenty z oblasti automatizace, řízení, měření a zpracování signálu. Aktuálním tématem 

je využití 4D mikroCT (časosběrná vypočtová mikrotomografie) při testování a optimalizaci 

produktů 3D tisku. Dalšími tématy jsou samostatné aplikace nebo ucelená řešení v oblasti 

automobilového a leteckého průmyslu, regenerativní medicíny a bezpečnostních technologií 

ve spolupráci s renomovanými podniky a institucemi z dopravní oblasti (AŽD, ŠKODA 

TRANSPORTATION, ŘSD) a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí (VÚŽ, ÚTAM AV ČR, 

University of Maribor, Universität des Saarlandes). 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

18Y2MP - Metoda konečných prvků a její aplikace 

18Y2SD - Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody 

 

 22X2AD - Analýza dopravních nehod 

Vedoucí projektu: Ing. Michal FRYDRÝN, Ph.D. + Ing. Bc. Karel KOCIÁN, Ph.D. 

+ Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D. + Ing. Zdeněk SVATÝ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt se zabývá úvodem do problematiky řešení a komplexní analýzou nehodového děje 

(rozhodovací procesy účastníků silničního provozu – subjektivní parametry, analýza stop 

a poškození – objektivní parametry), bezpečností komunikací a vozidel (prevence vzniku 

nehodové situace a škod, bezpečnostní inspekce) a dalšími problematikami souvisejícími se 

znaleckou praxí (jízdní dynamika, nárazové testy a 3D modelování). V rámci projektu se 

posluchači seznámí např. se zásadami sběru a zpracování dat (měření jízdní a nárazové 

dynamiky), s výpočetními metodami používanými pro analýzu nehodového děje a 3D 

modelováním (použitím 3D skeneru či fotogrammetrie a zpracování prostorových dat). 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

22Y2PS - Počítačové simulace a analýzy silničních nehod 
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 23X2YD - Smart City a internet věcí 

Vedoucí projektu: Ing. Petr HONZÍK, Ph.D. + Doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc. 

+ Ing. Karina ŠIMONOVÁ + Ing. Stanislav VONDRÁČEK 

Stručný popis projektu: 

Smart City používá digitální technologie a komunikační technologie ke zvýšení kvality 

a výkonnosti městských služeb s cílem snížit náklady a spotřebu zdrojů a efektivněji zapojit 

občany. Oblasti, jež zahrnují technologii Smart City jsou zejména doprava, životní prostředí 

a energie, vodní zdroje a odpadové hospodářství. Součástí je i populární IoT (internet věcí) 

s jednoduchými prvky tvořícími síť pro přenos malého objemu informací. Cílem projektu je 

seznámit studenty s těmito progresivními technologiemi a zapojit je do výzkumné činnosti 

v této oblasti. 

STUDIJNÍ PROGRAM / OBOR LA – LOGISTIKA 
A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 

 

 17X2AT - Alternativní tarifikace městské hromadné dopravy v ČR 

Vedoucí projektu: Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Průzkum možných změn stávajících tarifů MHD v českých městech a predikce jednotlivých 

důsledků těchto změn. Zkoumání časových řad a stanovení příslušných křivek citlivosti na 

změny ve vztahu ke kvalitě dopravy a jejímu financování. Analýza vývoje počtu černých 

pasažérů, efektivity přepravní kontroly a propustnosti odbavovacího systému v závislosti na 

jednotlivých změnách tarifu. Hledání ostatních možných dopadů změn tarifu a návrhy 

optimálních změn tarifu ve vybraných městech ČR. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y2FM - Financování městské hromadné dopravy 

 

 17X2EF - Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních 

a spojových systémů 

Vedoucí projektu: Prof. Dr. Ing. Otto PASTOR, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Klasifikace dopravních a spojových systémů a jejich ekonomické vlastnosti. Ekonometrické 

modelování. Modely financování, investoři, sdružování investic, vstup strategického partnera. 

Možnosti využívání fondů a prostředků EU. Studenti se podle individuálního zájmu mohou 

věnovat buď dopravním anebo telekomunikačním systémům. 

 

 17X2ES - Ekonomika a řízení veřejného sektoru 

Vedoucí projektu: Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na nejrůznější souvislosti dopravy jako veřejného sektoru. tj. bude řešit 

vztah dopravy a životního prostředí, problematiku externích nákladů dopravy, ekonomické 

hodnocení veřejných dopravních projektů prostřednictvím metod CBA, MCA a CEA, 

financování dopravní infrastruktury, využití telekomunikačních sítí. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y2FM - Financování městské hromadné dopravy 
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 17X2EY - Energetické problémy dopravního systému 

Vedoucí projektu: doc. Ing. Josef VOLEK, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na nejrůznější otázky vztahu mezi dopravním a energetickým 

systémem. Mezi zásadní problémy patří cenová nestabilita energetických komodit (ropa, plyn, 

uhlí) a s tím související snaha o zavádění nejrůznějších alternativních paliv a pohonů 

v dopravě (elektřina, biopaliva, CNG, aj.). U jednotlivých témat bude kladen důraz na 

ekonomické analýzy nákladů a výnosů. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y2FM - Financování městské hromadné dopravy 

 

 17X2IG - Integrální taktový grafikon v ČR 

Vedoucí projektu: Ing. Vít JANOŠ, Ph.D. + Ing. Zdeněk MICHL + Ing. Rudolf VÁVRA 

Stručný popis projektu: 

Návrh a implementace segmentovaného systému veřejné dopravy založeného na principu 

integrálního taktového grafikonu do reálných provozních podmínek a na skutečné jakož 

i navrhované dopravní infrastruktuře. Po absolvování projektu budou studenti schopni 

samostatně navrhnout koncepci dopravní obsluhy území ve zvoleném regionu. Teoretické 

základy tvorby integrálního taktového grafikonu, matematické metody a optimalizační procesy 

používané při tvorbě integrálního taktového grafikonu, návrh koncepce dopravní obsluhy 

regionu na dostupné infrastruktuře, odlišnosti při aplikaci modifikovaného a ideálního 

integrálního taktového grafikonu, návrh změn pro splnění okrajových podmínek vyhovujících 

zavedení ideálního integrálního taktového grafikonu. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y2MS - Mikrosimulace železničního provozu 

17Y2SJ - Síťová tvorba jízdních řádů na železnici 

 

 17X2KC - Konkurenceschopná veřejná doprava 

Vedoucí projektu: Ing. Milan KŘÍŽ, Ph.D. + Ing. Stanislav METELKA 

+ Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Teoretické principy makroskopického dopravního modelování: čtyřstupňový dopravní 

model, teorie diskrétní volby; navrhování nabídky ve veřejné dopravě: analýza poptávky po 

veřejné dopravě, analýza konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči IAD a dalším módům, 

navrhování nabídky veřejné dopravy s ohledem na její konkurenceschopnost vůči ostatním 

módům, variantní návrhy nabídky veřejné dopravy s ohledem na ekonomiku provozu. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y2SJ - Síťová tvorba jízdních řádů na železnici 

17Y2SK - Systémy městské a regionální kolejové dopravy 

 

 17X2KD - Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích 

Vedoucí projektu: Ing. Veronika FAIFROVÁ, Ph.D. 

+ Ing. Bc. Pavel Edvard VANČURA, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Analýza podmínek pro uplatňování norem kvality v oblasti služeb, specielně v oblasti 
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nákladní a osobní dopravy, stanovení kriterií hodnocení kvality v těchto druzích doprav 

a aplikace v konkrétních podmínkách. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y2RZ - Řízení dopravních procesů 

 

 17X2KN - Kalkulace nákladů v dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na kalkulaci nákladů jednotlivých dopravních módů (silniční, železniční, 

vodní, letecká doprava). V úvodní části projektu jsou studenti seznámeni se strukturou 

nákladů a rámcovým postupem při kalkulaci nákladů všech zmíněných dopravních módů. Ve 

druhé fázi si studenti navrhnou vlastní model kalkulace nákladů a nákladových tarifů. Kromě 

vyčíslení přímých nákladů provozu se v kontextu technologie řešeného druhu dopravy věnují 

též variantním vyčíslením jednotkových režijních nákladů. Během prvního semestru si každý 

student vybere jeden druh dopravy a ten dále rozpracovává tak, aby mohl použít výsledky 

své práce ve své bakalářské či diplomové práci. V závislosti na složitosti zvoleného řešení 

a schopnostech studentů je možné projekt směřovat i do softwarové oblasti. 

 

 17X2LE - Logistika a management v letecké dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Bc. Marek KOUBA + Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Logistika a management v letecké dopravě z pohledu jednotlivých procesů na logistickém 

řetězci i nástroje pro efektivní řízení firmy. Manažerské rozhodování v prostředí řízené cenové 

diskriminace, optimalizace logistických procesů i metodika pro jednotlivé body na logistickém 

řetězci v oblasti letecké dopravy. Letecké společnosti z hlediska logistických systémů. 

Letecký přepravní proces cestujících a leteckého zboží. Informační systémy v letecké 

dopravě. Globální distribuční systémy. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y2RZ - Řízení dopravních procesů 

 

 17X2LV - Logistika v souvislostech 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. + Ing. Michaela ZACHOVÁ 

Stručný popis projektu: 

Projekt je otevřen všem studentům se zájmem o logistická témata. Jeho cílem je zasadit 

logistiku a moderní logistické trendy do kontextu současného světového dění, například: Jaký 

dopad na logistické řetězce má růst výrobních nákladů v Číně? Jak se projeví chystaná 

obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií v oblasti logistiky? Jaká jsou úskalí 

přeshraniční přepravy mezi Mexikem a Spojenými státy americkými? Studenti jsou vedeni 

k osvojení základů vědecké práce, které využijí při psaní bakalářské práce i dalším studiu. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y2AM - Aplikace marketingových nástrojů v dopravě 
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 17X2MP - Mezinárodní přeprava zboží 

Vedoucí projektu: Ing. Edvard BŘEZINA, CSc. + Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Legislativní, technologické a ekonomické podmínky mezinárodní nákladní dopravy. Projekt 

zvoleného druhu mezinárodní přepravy v souladu s uvedenými podmínkami a jeho 

vyhodnocení. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y2UD - Udržitelná doprava 

17Y2RZ - Řízení dopravních procesů 

 

 17X2NG - Nové trendy a technologie v logistice 

Vedoucí projektu: Ing. Martina VITTEKOVÁ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na moderní logistiku a její současné možnosti využití. Celý logistický 

systém je založen na původních principech logistiky, které je nutno pochopit v první řadě. 

Následuje sběr dat daných charakterem logistického řetězce. Využití metod procesního 

modelování umožní popis jak původních procesů, tak i optimalizovaných procesů a následné 

nasazení nových technologií. Výběr nových technologií musí probíhat nejenom dle zadání 

a preferencí objednatele, ale také na základě posouzení nově navrženého systému z pohledu 

zefektivnění fungování a efektivnosti vynaložených prostředků. 

Současný technologický boom v logistice jde ruku v ruce s potřebami moderního 

logistického řetězce. V rámci projektu se studenti seznámí s původními principy bez jejichž 

znalosti ani moderní logistika fungovat nemůže. Studenti budou vedeni k pochopení 

logistických procesů a nabytí technik jejich formalizovaného zápisu – modelování procesů. 

Nad modely je možné provádět analýzy a hledat možnosti pro zlepšení jednotlivých procesů 

i celkového logistického systému. Pro zapojení nových logistických technologií je potřebné 

najít správné místo, kde jeho aplikace přinese největší užitek. 

 

 17X2OL - Optimalizační úlohy na logistickém řetězci 

Vedoucí projektu: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D. 

+ Doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D. 

+ Doc. Ing. Dušan TEICHMANN, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Doprava vytváří prostředí, ve kterém existuje pestrá nabídka nejrůznějších dopravních 

a logistických problémů. Projekt je zaměřen na úlohy optimálního rozmístění obslužných 

center na dopravní síti, nalezení optimálních tras pro dopravní obsluhu, optimalizaci provozu 

logistických center, optimalizaci zásobování v logistickém řetězci a s tím související 

ekonomické (nákladové, rizikové) hledisko. Dále je projekt zaměřen na uplatnění 

optimalizačních metod ve veřejné dopravě. Např. pro optimalizaci dopravní obsluhy území 

a optimalizaci podpůrných úloh souvisejících s její optimální organizací oběhů vozidel, 

vytváření signálních plánů křižovatek atd. 
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 17X2PR - Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury 

Vedoucí projektu: Ing. Rudolf F. HEIDU, Ph.D. + Ing. Olga MERTLOVÁ, Ph.D. 

+ Prof. Ing. Václav SKUROVEC, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Předmětem projektu je uplatnění principů projektového řízení při realizaci a financování 

strategických projektů dopravní infrastruktury. Realizace strategických projektů dopravní 

infrastruktury je z hlediska principů projektového řízení strukturovaný proces, ve kterém je 

nutno identifikovat role a odpovědnosti klíčových účastníků projektu, stanovit fáze projektu 

a jejich harmonogram a věnovat se problematice řízení rizik. Aplikace principů projektového 

řízení na projekty dopravní infrastruktury, ať už financované tradiční cestou, ze zdrojů EU 

nebo prostřednictvím PPP je šancí pro zvýšení efektivity a hospodárnosti pro veřejný sektor. 

 

 17X2RG - Podpora mobility v regionech 

Vedoucí projektu: Ing. Petr FRIDRIŠEK + Ing. Dominik MAZEL 

+ Ing. Stanislav METELKA 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na rozvoj dopravního systému v širokém spektru jeho dílčích součástí. 

Udržitelná mobilita je úzce spjata se systémy veřejné dopravy a na ně navazující řešení pro 

poslední míli. Klíčovým aspektem mobility jako služby je při synergickém využití silných 

stránek veřejných i individuálních dopravních módů nabídnout uživatelům řešení 

přizpůsobené jejich osobním potřebám. Studenti se v rámci projektové výuky blíže seznámí 

s vlastnostmi jednotlivých dopravních módů i konkrétními aplikacemi a trendy v oblasti návrhu 

dopravního systému, sestavy tarifu či přípravy provozních a organizačních opatření při 

objednávce veřejné dopravy a navazujících služeb. Důraz je kladen na vzájemnou 

provázanost dlouhodobých, krátkodobých a operativních opatření, jejichž projektová příprava 

je nezbytná pro spolehlivě se chovající a prosperující dopravní systém. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y2SJ - Síťová tvorba jízdních řádů na železnici 

 

 17X2RM - Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy 

Vedoucí projektu: Ing. Edvard BŘEZINA, CSc. + Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na průzkum a navržení možností zlepšení činnosti a rozvoje silniční, 

železniční, námořní a kombinované dopravy v oblasti nabídky služeb, jejího technologického 

zabezpečení a odhadu očekávaných přínosů těchto opatření. Bude využito moderních 

přístupů logistiky a zjištěna ekonomická proveditelnost. Podrobněji se lze zaměřit na 

vybranou oblast - silniční nákladní dopravu, zasilatelské organizace na logistických řetězcích, 

autobusovou veřejnou dopravu, MHD, významné změny technologie železniční dopravy a její 

obchodní využití, možnosti uplatnění železnice v osobní dopravě, možnosti rozvoje námořní 

dopravy a aplikace nových technologií v kombinované dopravě. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

12Y2VT - Vysokorychlostní tratě 

17Y2RZ - Řízení dopravních procesů 
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 17X2RO - Rozhodování v logistice 

Vedoucí projektu: Ing. Alena RYBIČKOVÁ, Ph.D. + Doc. Ing. Josef VOLEK, CSc. 

Stručný popis projektu: 

Cílem řídících pracovníků v logistice je zabezpečit bezproblémový průběh logistických 

operací ve všech segmentech logistiky. Řízení obecně spočívá v řešení více, či méně 

složitých rozhodovacích situací. Zatímco při řešení jednoduchých rozhodovacích situací řídící 

pracovník využívá zpravidla intuici, svoji zkušenost a praxi v oboru, k řešení složitějších 

rozhodnutí intuice nestačí a je nutné provést určité výpočty manuálně nebo pomocí výpočetní 

techniky. Cílem projektu je seznámit posluchače s klíčovými problémy rozhodování, kam patří 

zejména řešení distribučních úloh jako je návrh trasování vozidel, umístění skladů, přiřazení 

požadavků ke zdrojům, kontejnerový problém apod. Dále budou posluchači vedeni k tomu, 

aby byli schopni sami v konkrétních logistických systémech vytipovávat rozhodovací problémy 

a naučili se je řešit pomocí matematických modelů a softwarových nástrojů, které v současné 

době nabízí informatika a metody operačního výzkumu. 

 

 17X2TN - Technologie železniční nákladní dopravy 

Vedoucí projektu: Ing. Michal DRÁBEK, Ph.D. + Ing. Zdeněk MICHL 

Stručný popis projektu: 

Projekt vychází ze zapojení železnice do logistického řetězce, klade ale důraz na 

zapracování příslušných požadavků do grafikonu vlakové dopravy. Přihlíží se tedy nejen 

k požadavkům zákazníka, ale i k efektivnímu využití železničních vozidel, personálu 

a kapacity dráhy – v součinnosti s integrálním taktovým grafikonem v osobní dopravě. 

Studenti se kromě železniční nákladní dopravy v ČR seznámí i s inovativními řešeními 

osvědčenými v zahraničí a ve své práci je tvořivým způsobem implementují do českých 

poměrů. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

17Y2MS - Mikrosimulace železničního provozu 

17Y2SJ - Síťová tvorba jízdních řádů na železnici 

 

 17X2VB - Využití elektronických dat velkého objemu (Big Data) v dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Mgr. Václav BAROCH, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Jak lze využít množství užitečných dat, která se v reálném čase objevují v našem okolí? 

Tato data kolem nás proudí často zcela nepovšimnuta, ačkoli by mohla být velmi užitečná pro 

zefektivnění nejrůznějších procesů ve všech oblastech lidské činnosti. Projekt se zaměřuje na 

hledání takových dat a možností jejich využití v dopravě a příbuzných oborech. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

14Y2PI - Procesní informační systémy v dopravě 
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STUDIJNÍ PROGRAMY / OBOR IS – INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ 
SYSTÉMY / IS (EN) – INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 

 

 14X2AS - Aplikované informační systémy a technologie v dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. + Ing. Jan KRČÁL, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

V rámci projektu lze řešit celou řadu témat týkajících se návrhu a tvorby informačních 

systémů pro dopravní aplikace. Vybírat můžete z následujících tematických okruhů: návrh 

informačních systémů s využitím relačních databází; informační systémy v dopravě pro 

zpracování velkých dat (NoSQL); návrh a programování aplikací pro PC či mobilní platformy; 

informační systémy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; identifikace 

a lokalizace účastníků dopravního provoz; IoT (Internet věcí); iBeacon a další moderní 

technologie využitelné v dopravě. 

 

 14X2JS - Chytrý kampus 

Vedoucí projektu: Ing. Radek HOLÝ, Ph.D. + Ing. Marek KALIKA, Ph.D. 

+ Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. + Ing. Milan KOUKOL, Ph.D. 

+ Ing. Michal NEUMAN 

Stručný popis projektu: 

Chcete pomocí kreativity a technologií měnit univerzitu? Pojďte přetvářet své myšlenky 

a nápady do konkrétní podoby a realizace. Budete vymýšlet, analyzovat, navrhovat, 

připravovat, projektovat a implementovat nové aplikace a služby, které ovlivní nejen Vás. 

Cílem je realizace zajímavých myšlenek a potřeba chtít je uplatnit v běžném životě. Prostě 

uplatnit myšlenky z dopravy, logistiky, logiky i ekonomiky a spustit či navázat smart koncepty 

a služby velkých měst i v našem univerzitním prostředí. 

 

 14X2LS - Využití IT technologií v letecké dopravě 

Vedoucí projektu: Bc. Ondřej DOLEŽAL + Ing. Ota HAJZLER 

+ Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D. + Ing. Filip MÜLLER 

+ Ing. Lukáš SVOBODA 

Stručný popis projektu: 

Letecká doprava je neustále rostoucí obor dopravy a její bezpečný provoz klade důraz na 

využití co nejmodernějších informačních technologií. V rámci tohoto projektu budou mít 

studenti možnost vyzkoušet si plánování letů s podporou počítačů. K tomuto účelu bude 

využíván plánovací software Uranos. Dále se studenti naučí využívat SW v rámci EFB 

k výpočtům letových výkonů. V neposlední řadě, bude celý projekt doplněn řadou exkurzí. 

 

 18X2ES - Inovace dopravních cest 

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš FÍLA, Ph.D. + Ing. Petr KOUDELKA 

+ Ing. Jan VYČICHL, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na řešení problematiky inovace všech součástí konstrukce železničních 

tratí transevropského konvenčního železničního systému. Hlavním cílem je snížení nákladů 

v rámci celého životního cyklu (Life Cycle Costs) a zlepšení charakteristiky v oblasti 
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spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) konvenčních tratí se 

smíšeným provozem s využitím metod pokročilého modelování a experimentálních metod. 

Cílem projektu je studium problematiky a práce na výpočtových modelech pro analýzu 

napjatosti a deformace jednotlivých částí konstrukce železničních tratí, souvisejících objektů 

železničních zabezpečovacích zařízení a dalších relevantních konstrukcí pomocí 

analytických, numerických a experimentálních metod. Projekt je také zaměřen na optimalizaci 

konstrukcí s ohledem na zvyšování traťových rychlostí. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

18Y2MP - Metoda konečných prvků a její aplikace 

18Y2SD - Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody 

 

 20X2LS - Krkonošské metro - univerzitní dráha 

Vedoucí projektu: Ing. František KOPECKÝ, Ph.D. + Doc. Ing. Martin LESO, Ph.D. 

+ Ing. Milan MARVAN 

Stručný popis projektu: 

V rámci školního projektu Krkonošské metro se studenti zabývají komplexním řešením 

hromadné dopravy osob v Krkonoších. Jedná se zejména o udržení a modernizaci provozu 

na regionální dráze č. 042 Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou. Jde 

o rozvoj a rozšíření stávající infrastruktury, návrh automatizovaného zabezpečovacího 

zařízení či konstrukci nového „lehkého“ železničního vozidla, které bude schopné i provozu 

po drážním tělese v pozemní komunikaci („vlakotramvaj“). Součástí projektu je dále širší 

komplexní řešení dopravy – tak aby bylo možno navržený systém začlenit do navrhovaného 

integrovaného dopravního systému „VHoD – Veřejná horská doprava“. Výše uvedená dráha 

by měla sloužit také jako „fakultní dráha FD ČVUT“, tedy praktická laboratoř pro ověřování 

nových metod a technologických novinek a návrhů ČVUT v běžných provozních podmínkách. 

 

 20X2MS - Metody zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě 

Vedoucí projektu: Ing. Jindřich SADIL, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na analyzování a ověřování metod pro zajištění kvality výrobku 

v předvýrobní etapě.Hlavní cíle projektu jsou určit vhodné metody pro hodnocení metod 

kvality výroby, stanovit kritéria hodnocení metod kvality výroby a navrhnout metody pro 

zvyšování kvality výrobku v předvýrobní etapě a jejich experimentální ověření a vyhodnocení.  

 

 20X2PS - Řízení a modelování silniční dopravy 

Vedoucí projektu: Ing. Jiří BROŽ + Ing. Martin LANGR, Ph.D. 

+ Ing. Zuzana PURKRÁBKOVÁ+ Ing. Jiří RŮŽIČKA 

+ Doc. Ing. Bc. Tomáš TICHÝ, Ph.D. MBA 

Stručný popis projektu: 

Hlavním cílem projektu je aplikace inteligentních řídicích systémů především do řízení 

městských aglomerací, ale i tunelů či dálnic včetně využití informačních displejů a informací 

šířených nejenom rádiem. Pro činnost projektu je plně k dispozici nová laboratoř řízení 

a modelování dopravy, která je vybavena křižovatkovým řadičem včetně stojanu SSZ 

a veškerým softwarovým vybavením a také moderními nástroji modelování dopravy 

a technickým vybavením pro získávání dopravních dat. Hlavními třemi tématy projektu jsou 

tedy metody řízení dopravy ve městech, modelování dopravy a dopravního proudu a metody 
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sběru dopravních dat, včetně automatických aplikací (senzory, videodetekce,...) a následné 

vyhodnocení dat. Pro práci jsou využívány rozsáhlé zkušenosti z řízení dopravy v Praze, Brně 

a v Plzni. 

 

 20X2RS - Aplikace řídicích systémů 

Vedoucí projektu: Ing. Bc. Vladimír FALTUS, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je seznámení posluchače s automatizační technikou Rockwell 

Automation & Allen Bradley a s možnostmi jejího nasazení, především v oblasti řízení 

a automatizace v dopravě. V rámci projektu budou řešeny konkrétní aplikace ve spolupráci 

s předními firmami v oblasti řízení dopravy. 

 

 20X2XS - Dopravní řešení pro Smart City 

Vedoucí projektu: Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ + Ing. Zuzana PURKRÁBKOVÁ 

+ Ing. Jiří RŮŽIČKA + Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c. 

Stručný popis projektu: 

Koncept Smart City přináší nová a v současnosti velmi žádaná řešení pro moderní města, 

která se stále častěji začínají objevovat i v České republice. I přes to, že je téma Smart City 

často diskutované, většina lidí zná o tomto programu pouze částečné nebo zkreslené 

informace. Snahou tohoto projektu je vysvětlit tento pojem v širších souvislostech, ukázat 

konkrétní Smart řešení pro dopravu v praxi a spojit tyto širší souvislosti a teorii s jednotlivými 

Smart řešeními do budoucích projektů nebo přímo do praxe. Studenti v tomto projektu mohou 

sami vytvořit nová dopravní řešení, která budou zapadat do koncepce Smart City nebo 

rozpracovat existující představená teoretická řešení a převést je do praxe. Téma zájmu 

studenta je prakticky libovolné, jelikož program Smart City zasahuje do všech odvětví 

dopravy. Je proto možné zabývat se veřejnou hromadnou dopravou, cyklistickou dopravou, 

dopravou v klidu nebo samotnou organizací a koordinací všech druhů doprav a dalšími 

podobnými tématy. Výhodou je i možná spolupráce s městy, které se tímto programem také 

zabývají, například město Písek. 

OBOR PL – PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY 

 

 14X2QL - Softwarové aplikace v letectví 

Vedoucí projektu: Doc. Dr. Ing. Tomáš BRANDEJSKÝ + Doc. Ing. Vít FÁBERA, Ph.D. 

+ Doc. PhDr. Mária JÁNEŠOVÁ, CSc. + Ing. Jan ZELENKA 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na tvorbu aplikací v letecké dopravě v přímé spolupráci s firmou 

CS-SOFT. V tomto okamžiku jde o tyto konkrétní aplikace: Air Traffic Noise Analyzer (výpočet 

a zobrazení hlukového zatížení), Actual Weather Description (zobrazení dat) a Light FDP 

System based on Network Manager. V počáteční fázi je potřeba provést analýzu a začít 

s návrhem, event. tvorbou aplikace. Předpokládá se tvorba desktopové aplikace nebo 

webové aplikace. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

14Y2PJ - Programovací jazyk C++ 
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 21X2BP - Bezpilotní prostředky 

Vedoucí projektu: Ing. Šárka HULÍNSKÁ + Ing. Ladislav KELLER 

+ Ing. Adam KLECZATSKÝ + Doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D. 

+ Ing. Stanislav KUŠMÍREK 

Stručný popis projektu: 

Projekt se zabývá a řeší problematiku bezpilotních létajících prostředků včetně balónů 

a vzducholodí. Řešené oblasti pokrývají začlenění UAS (Unmanned Aircraft System) do 

provozu (např. UTM), výzkum v oblasti využití pro komerční účely, konstrukce a design, 

výzkum nových i vylepšení stávajících systémů pro UAS, oblast legislativních požadavků 

(předpis L2 - Doplněk X, Evropská harmonizace), protiprávní činy a mnoho dalších. Důraz je 

kladen na vlastní inovativní způsob řešení dané problematiky. Studenti mohou řešit zadané 

téma, ale i téma vlastní, které se vztahuje k bezpilotním létajícím systémům. Řešená oblast 

se vztahuje na národní, evropskou i světovou úroveň. Cílem projektu je řešit jak stávající 

problémy, tak i budoucí strategický vývoj bezpilotních prostředků. Koordinátorkou projektu je 

Ing. Šárka Hulínská. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

21Y2BS - Bezpilotní systémy 2 

 

 21X2BZ - Bezpečnost v letecké dopravě 

Vedoucí projektu: Ing. Andrej LALIŠ, Ph.D. + Ing. Vladimír PLOS, Ph.D. 

+ Ing. Markéta ŠEDIVÁ KAFKOVÁ + Ing. Oldřich ŠTUMBAUER 

+ Ing. Roman VOKÁČ, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Vývoj smýšlení o bezpečnosti v letectví (safety) začal vyšetřováním nehod letadel, které 

bylo zaměřeno na hledání technických chyb a nedostatků. Díky rozsahu vyšetřování 

bezpečnostních událostí a jeho výsledkům došlo k velkému množství technických 

a technologických vylepšení a zlepšení letecké infrastruktury. V současnosti je zkoumání 

zaměřeno na systémový přístup zahrnující variabilitu výkonnosti člověka jako i jeho interakci 

s technikou v běžném provozu. Snahou je vytvoření podmínek pro odstranění potenciálu 

vzniku chyb a bezpečnostních problémů v průběhu rutinní každodenní práce. Projekt také 

pokrývá, jako samostatnou oblast bezpečnosti, ochranu před protiprávními činy (security), 

kde je důležité věnovat větší pozornost efektivní systémové implementaci bezpečnostních 

požadavků do praxe s přihlédnutím na prediktivní a proaktivní přístupy. Důležitou částí je 

implementace informačních technologií pro sledování a řízení provozních činností do již 

existujících systémů využívaných v letecké dopravě. Studenti jsou při řešení projektu vedeni 

ke vnímání systémového přístupu a ke studiu a aplikaci moderních metod zajišťování a řízení 

bezpečnosti. Práce studentů je vázána na reálné potřeby českého a evropského letectví a její 

výsledky jsou přínosem pro různé subjekty civilního letectví. Koordinátorem projektu je 

Ing. Andrej Lališ, Ph.D. 

 

 21X2CA - CNS/ATM technologie a provozní postupy 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jakub KRAUS, Ph.D. +Ing. Petr LUKEŠ 

+ Ing. Stanislav PLENINGER, Ph.D. + Ing. Miloš STROUHAL, Ph.D. 

+ Ing. Tereza TOPKOVÁ 

Stručný popis projektu: 

Projekt je orientován jak do technické oblasti systémů, prostředků a technologií 

využívaných poskytovateli letových navigačních služeb, tak do oblasti provozních postupů, 
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které souvisí s řízením a zabezpečením letového provozu. Jedná se jak o vlastní systémy 

spadající do komunikační, navigační a přehledové domény, tak o technologie, provozní 

postupy a budoucí koncepce související s procesem řízením toku letového provozu  

(ATFM - Air Traffic Flow Management), managementem vzdušného prostoru (ASM - Airspace 

Management), s poskytováním letových provozních služeb (ATS - Air Traffic Services), kde 

dominantní část se týká vlastní služby řízení letového provozu (ATC - Air Traffic Control). Jde 

o řešení široké škály konkrétních problému a úkolů, tj. od zachycení provozních potřeb, přes 

definování daného systému, návrh vlastního systému, vývoj, výrobní aspekty, integrování 

systému do infrastruktury provozovatele, až po zavedení daného systému do provozu 

a vlastní provoz (ověřování a údržba). K řešení úkolů v rámci projektu mohou student i 

využívat HW i SW prostředky dostupné v rámci Laboratoře ATM systémů na Ústavu letecké 

dopravy. Koordinátorem projektu je Ing. Stanislav Pleninger, Ph.D. 

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

21Y2MS - Modelování a simulace v letecké dopravě 

 

 21X2EP - Ekonomika letecké dopravy a letecké právo 

Vedoucí projektu: Ing. Sarah VAN DEN BERGH + Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

+ JUDr. Ing. Radoslav ZOZUĽÁK, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Na projektu Ekonomika letecké dopravy a Letecké právo důvěrně prozkoumáte systém 

letecké dopravy a jeho největší úskalí. Letecké firmy musí produkovat zisk a chovat se podle 

lokálních i globálních legislativních pravidel. Projekt se zaměří na zkoumání podmínek, za 

kterých jsou letecké firmy úspěšné. Leteckými firmami jsou myšleny letecké společnosti, 

letiště, řízení letového provozu, výrobci letecké techniky, handlingové společnosti a mnohé 

jiné. Projekt pracuje na zajímavých projektech, využívá nejlepší databáze vědeckých článků 

a odborných knih. 

Oblast ekonomiky se zaměří na ekonomiku, strategii, obchod, řízení, procesy, controlling, 

cenotvorbu a další důležitá témata. V současnosti musíme také věnovat zvláštní pozornost 

dopadu společenského, politického i ekonomického vývoje na lokální i globální úrovni. 

Oblast leteckého práva řeší návrhy a tvorbu legislativy, implementace a harmonizace 

leteckého práva a legislativy. Jedná se hlavně o praktické dopady změn na provoz a rozvoj 

letecké dopravy. Zaměříme se na provoz letadel a leteckých společností, pravidla létání, 

požadavky na výcvik posádek. Hlavním zaměřením je výzkum dopadů leteckého práva na 

letecké společnosti. 

 

 21X2LF - Lidský faktor v letectví 

Vedoucí projektu: Ing. Lenka HANÁKOVÁ + Ing. Roman MATYÁŠ, Ph.D. 

+ Doc. Ing. Bc. Vladimír SOCHA, Ph.D. + Ing. Michaela ŠERLOVÁ 

Stručný popis projektu: 

Cílem všech studií, které se jakýmkoli způsobem týkají letectví bylo, a stále je, zvýšit 

bezpečnost letového provozu. Statistické údaje, dostupné k leteckým dopravním nehodám 

uvádějí, že velká část je způsobena chybou člověka. Více než polovina těchto nehod je pak 

způsobena chybou při pilotování. Cílem tohoto projektu je nalézt faktory založené na 

sledování psychofyziologického stavu leteckých specialistů (zejména pilotů) a jejich 

výkonnosti, které by mohly přispět ke zvýšení bezpečnosti letového provozu. Projekt je tedy 

orientován na lidský faktor v letectví, s primárním zaměřením na piloty (ne však limitně) 

a jejich výkonnost, trénovanost a aktuální psychofyziologickou kondici. V rámci projektu jsou 

řešena zejména témata založená na monitoringu fyziologických funkcí, sledování reakčních 
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časů, sledování vývoje trénovanosti a výkonnosti leteckých specialistů, a také návrhu 

vhodných matematických metod pro hodnocení těchto dat. Nově jsou na projektu také řešena 

témata spojená s využitím virtuální a rozšířené reality v letectví. Projekt je tedy určen pro 

studenty se zájmem o analýzu dat s využitím matematických a statistických metod pro účely 

objektivizace faktorů, které by mohly mít negativní vliv na bezpečnost letového provozu, a to 

s hlavním ohledem na lidský faktor. Koordinátorem projektu je Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.  

Povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší spolu s projektem: 

21Y2MS - Modelování a simulace v letecké dopravě 

 

 21X2ML - Moderní trendy rozvoje letišť 

Vedoucí projektu: Ing. Ladislav CAPOUŠEK, Ph.D. + Ing. Sébastien LÁN 

+ Ing. Petr LÍKAŘ + Ing. Slobodan STOJIĆ, Ph.D. 

+ Ing. Miroslav ŠPÁK 

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřen na současné evropské trendy rozvoje letišť. Náplň projektu bude 

postupně směřována do následujících oblastí: výstavba a modernizace letišť dle 

CS-ADR-DSN a současných požadavků na provoz letadel; vývoj modulárního systému pro 

podporu výstavby a modernizace letiště; posouzení struktury sítě mezinárodních letišť 

v Euroregionu; problematika územně plánovací dokumentace pro letiště; postupná certifikace 

mezinárodních letišť v souladu s CS-ADR-DSN; problematika ochranných pásem letiště; SW 

zpracování ochranných pásem, 3D zobrazení v mapách; ekologické aspekty letišť. 

Koordinátorem projektu je Ing. Slobodan Stojić, Ph.D. 

 

 21X2PE - Provoz a ekonomika letecké dopravy 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. + Mgr. Iveta KAMENÍKOVÁ 

+ Ing. Sébastien LÁN + Doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D. 

+ JUDr. Ing. Radoslav ZOZUĽÁK, Ph.D. 

Stručný popis projektu: 

Tento projekt je zaměřen na celé spektrum provozních a ekonomických činností v letectví. 

Jedná se zejména o činnosti, které aplikují letecké společnosti a provozovatelé letištních 

služeb do svých obchodních strategií s cílem být úspěšný ve vysoce konkurenčním prostředí, 

jakým je odvětví letecké dopravy. V rámci projektu se řeší význam letecké dopravy v ČR 

a Evropě. Studenti se mohou zabývat také analýzou vývoje konkrétního specifického trhu, 

a to v rámci kterékoliv oblasti světa dle svého zájmu. Prakticky každá provozní činnost souvisí 

přímo nebo nepřímo s hospodařením leteckých podniků, proto je možné v rámci závěrečných 

prací na projektu řešit mnoho témat. Každý z vedoucích projektu se věnuje určité specifické 

oblasti, čímž je projekt dostatečné odborně pokrytý. Zvláštní pozornost věnuje tento projekt 

problematice: údržby letadlové techniky, vlivu meteorologie na letecký provoz, možnosti 

využití aplikací kosmických technologií v letectví, ekonomice letecké dopravy 

a interoperabilitě. Koordinátorem projektu je doc. Ing. Jakub Hospodka, Ph.D. 

 

 21X2PV - Provoz letecké dopravy 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Bc. Jakub HOSPODKA, Ph.D. + Mgr. Iveta KAMENÍKOVÁ 

+ Ing. Anna POLÁNECKÁ, Ph.D. MBA + Ing. Viktor VALENTA 

Stručný popis projektu: 

Tento projekt je zaměřen na celé spektrum provozních činností v letectví. Jedná se 
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zejména o činnosti, které aplikují ATO, provozovatelé leteckých prací, provozovatelé služeb 

pro leteckou dopravu a především letecké společnosti do svých provozních strategií s cílem 

být úspěšný ve vysoce konkurenčním prostředí, jakým je odvětví letecké dopravy. Projekt se 

zaměřuje na aplikace moderních technologií a inovativních postupů do provozu. Projekt 

provoz letecké dopravy pokrývá velkou škálu oblastí od výcviku posádek, plánování letů, 

provozní postupy dopravců až po ochranu životního prostředí. V projektu jsou zapojeni 

vedoucí s velmi rozdílným zaměřením, abychom pokryli co nejvíce potenciálních témat. 

Zvláštní pozornost věnuje tento projekt problematice: údržby letadlové techniky, vlivu 

meteorologie na letecký provoz a možnosti využití aplikací kosmických technologií v letectví. 

Příklady řešených témat: Výcvik posádek dle Part-FCL, Vliv kondenzačních stop na 

radiační bilanci Země, Koncept monitorovaného přiblížení, Koncepce Letecké záchranné 

služby, Optimalizace trackingu ULD, Vliv meteorologických aspektů na privátní letectví, Jevy 

kosmického počasí, Problematika pronájmů letadel a mnoho dalších. Studenti mohou pro 

práci na projektu plně využívat veškeré vybavení Laboratoře provozu letecké dopravy. 

STUDIJNÍ PROGRAM SC – SMART CITIES 

 

 17X2SC - Smart and Resilient Cities 

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D. 

+ Prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c. 

Stručný popis projektu: 

Studentský projekt Smart and Resilient Cities běží v rámci dual-degree magisterského 

studijního programu SC – Smart Cities realizovaného ČVUT FD ve spolupráci 

s The University of Texas at El Paso, TX, USA (UTEP). Kromě problematiky Smart Cities je 

projekt zaměřen na rozvoj transatlantické spolupráce mezi EU a USA. Cílem projektu je 

nalezení vhodného tématu diplomové práce v rámci odborné profilace studijního programu 

a jeho zpracování do diplomové práce s publikačním potenciálem. Studenti mají dva vedoucí 

diplomové práce, jednoho z ČVUT FD a druhého z UTEP. Vedoucí z UTEP je studentům 

přiřazen dle zvoleného tématu během prvního roku studia na ČVUT FD. Pod jeho vedením 

studenti práci dokončí během druhého roku studia, který probíhá již na UTEP. 
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INFORMACE O PŘEDMĚTECH DOKTORSKÉHO 

STUDIA 

POVINNÉ PŘEDMĚTY 

 

Název předmětu: Air Traffic Management Zakončení: 

Povinný pro: studijní program P zk 

Anotace:   

Uspořádání letového provozu – teorie, funkce, strategické výhledy oblasti ATM 

a výzkumné otázky. Uspořádání vzdušného prostoru – teorie, funkce, vývoj v oblasti ASM 

a výzkumné otázky pro blízkou budoucnost. Řízení letového provozu – teorie, funkce, metody 

výpočtu zatížení řídících a kapacity vzdušného prostoru, vzdálené řízení. Letová informační 

služba a služba pátrání a záchrany – teorie, funkce, toky informací mezi státy, nové způsoby 

pro službu pátrání a záchrany. Řízení toku a kapacity – ATFCM – teorie, funkce, algoritmy 

pro řízení toku a kapacity a jejich porovnání. Vývoj v ATM – SES, NEXTGEN, FAB, filosofie 

projektů, implementace, free route a přeplánovávání tratí. ATM nad oceány a vzdálenými 

oblastmi – teorie, funkce, spolupráce na mezikontinentální úrovni, předávání letových plánů. 

ATM letišť – teorie, funkce, modelování toku, nástroje pro řízení, metody pro analýzy 

a simulace, synchronizace letištních slotů s ATM sloty. Koncepty ATM – RNAV, RNP, RNP 

APCH, PBN, Free route, Free flight, 4D navigace, integrace bezpilotních systémů do ATM 

a koordinace ATM a UTM. ATM a ANS budoucnosti – teorie, koncepty pro budoucnost, 

koncepty řízení rozestupů mezi letadly, zvyšování bezpečnosti v ATM. 

 

Název předmětu: Aplikovaná matematika Zakončení: 

Povinný pro: studijní program D + L + P zk 

Anotace:   

Náhodné procesy a reálné úlohy. Bayesovský predikční model stochastické soustavy 

(distribuce, rovnice). Spojitý a diskrétní model – simulace dynamických soustav. Stav 

soustavy, stavový model, filtrace (Kalmanův filtr). Odhad parametrů modelu – Bayesův vztah, 

reprodukovatelnost, exponenciální třída rozdělení. Statistiky odhadu spojitého a diskrétního 

modelu, on-line přepočet statistik, bodové odhady. Odhady modelů s ne-gaussovským nebo 

ne-kategorickým rozdělením reprodukovatelnost, bodové odhady. Predikce s bayesovským 

modelem. Řízení na konečném intervalu řízení, dynamické programování, Riccatiho rovnice, 

algoritmizace. Modely směsi distribucí se spojitými a diskrétními komponentami, hierarchické 

směsi. Odhad modelu směsi distribucí. Odhad směsi pro klastrování a klasifikaci. Odhad 

hierarchické směsi. Predikce s modelem směsi. 
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Název předmětu: Dopravní inženýrství a bezpečná udržitelná mobilita Zakončení: 

Povinný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Teorie a aplikace pohybu osamoceného vozidla. Teorie pohybu dopravního proudu. 

Metody určování kapacity mezikřižovatkového úseku pozemní komunikace. Metody určování 

kapacity neřízené, řízené a okružní křižovatky. Rázová vlna v dopravním proudu. 

Prognostické dopravní modely (agregované a disagregované). Kalibrace a balancování 

modelů. Segregace a integrace dopravy na veřejných komunikacích. Koncepční dokumenty 

v dopravě a jejich příprava, strategie. Volba vhodných dat v rámci analytické části plánu 

udržitelné mobility. Využití dat od mobilních operátorů pro dopravní analýzy. Scénáře 

budoucího vývoje udržitelné mobility, vize, základní měřitelné cíle. Monitoring a evaluace 

dopravních opatření a projektů. Indikátory pro oblast mobility, chytrá města. Technické 

znalectví v dopravě. Analýza silničních nehod. Prevence silničních nehod. 

 

Název předmětu: Jazyk – angličtina Zakončení: 

Povinný pro: studijní program D + L + P zk 

Anotace:   

Laser technology and dribling (Referencing and citations). Space research, design 

and construction (Article structure). Automotive industry and aeronautics (Opening 

and closing in presentations). Mechanical and electronic engineering (Presentation structure). 

Materials and chemismy (Using voice). Civil engineering and environment (Visual 

presentation support). ICT and security (Using facts, figures and graphs). Logistics and health 

and safety (Nonverbal communication). Elements of labour law (Rapport building). 

Destructive and non-destructive testing (Impact techniques). Aviation (Meetings). 

Nanotechnologies (Leading a discussion). 

 

Název předmětu: Logistika Zakončení: 

Povinný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Geneze pojmu logistika, exkurz do počátků logistiky a její transformace pro komerční 

využití. Logistika jako věda. Hospodářská geografie pro logistiku – zdroje a výrobci, cílové 

trhy, případové studie. Geopolitika a její vliv na logistiku. Tarify, cla, obchodní bloky a jejich 

dopad na globální logistický řetězec. Doprava jako intenzifikační faktor na logistickém řetězci. 

Město jako příjemce zboží, vyústění globálního logistického řetězce. Postupující urbanizace – 

města, městské aglomerace, megalopole, mega regiony. Logistická obsluha měst a regionů – 

klasická city logistika, nová city logistika, případové studie. Nové trendy v logistice – Industry 

4.0, Smart Cities. 
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POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

 

Název předmětu: Air Traffic Management Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Uspořádání letového provozu – teorie, funkce, strategické výhledy oblasti ATM 

a výzkumné otázky. Uspořádání vzdušného prostoru – teorie, funkce, vývoj v oblasti ASM 

a výzkumné otázky pro blízkou budoucnost. Řízení letového provozu – teorie, funkce, metody 

výpočtu zatížení řídících a kapacity vzdušného prostoru, vzdálené řízení. Letová informační 

služba a služba pátrání a záchrany – teorie, funkce, toky informací mezi státy, nové způsoby 

pro službu pátrání a záchrany. Řízení toku a kapacity – ATFCM – teorie, funkce, algoritmy 

pro řízení toku a kapacity a jejich porovnání. Vývoj v ATM – SES, NEXTGEN, FAB, filosofie 

projektů, implementace, free route a přeplánovávání tratí. ATM nad oceány a vzdálenými 

oblastmi – teorie, funkce, spolupráce na mezikontinentální úrovni, předávání letových plánů. 

ATM letišť – teorie, funkce, modelování toku, nástroje pro řízení, metody pro analýzy 

a simulace, synchronizace letištních slotů s ATM sloty. Koncepty ATM – RNAV, RNP, RNP 

APCH, PBN, Free route, Free flight, 4D navigace, integrace bezpilotních systémů do ATM 

a koordinace ATM a UTM. ATM a ANS budoucnosti – teorie, koncepty pro budoucnost, 

koncepty řízení rozestupů mezi letadly, zvyšování bezpečnosti v ATM. 

 

Název předmětu: Aktivní bezpečnost Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Systémy ADAS a systémy podpory řidiče, jejich vazba na systémy aktivní bezpečnosti. 

Systémy automatizované jízdy vozidel. Mechatronické systémy aktivní bezpečnosti vozidel. 

Elektronické systémy aktivní bezpečnosti vozidel. Prediktivní systémy aktivní bezpečnosti 

vozidel. Kooperující systémy aktivní bezpečnosti vozidel. Stanovení rizik vozidlových systémů 

pomocí metody FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Aplikace metod DoE (Design 

of Experiment) při návrhu experimentu. Laboratorní testování systémů aktivní bezpečnosti 

v prostředí VR (Virtuální Reality). Laboratorní testování aktivní bezpečnosti s reálnými vozidly 

a vozidlovými systémy. Metody testů HIL (Hardware in the Loop). Metody vyhodnocování 

a interpretace výsledků experimentální práce. 

 

Název předmětu: Aplikace IT technologií v dopravě Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Praktické využití dat pro zefektivnění procesů v organizacích. Naplánování a realizace 

konkrétního projektu. Uzavření smlouvy o projektu. Data mining – praktické využití. 

Prezentace výsledků pro střední a vrcholový management. Big data – možná řešení. 

Provázanost dat s matematickou statistikou. IT technologie a legislativa. IT bezpečnost. 
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Název předmětu: Aplikovaná pružnost a pevnost Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D + P zk 

Anotace:   

Rovnice 3D pružnosti. Rovinná napjatost. Rovinná deformace. Osová souměrnost. 

Transformace souřadnic. Stěny. Odvození stěnové rovnice. Diferenciální rovnice stěny – 

principy řešení. Desky. Kirchhoffova teorie tenkých desek. Mindlinova teorie tlustých desek. 

Desková rovnice – numerické metody řešení. Řešení metodou sítí. Skořepiny. Rotačně 

symetrické skořepiny. Membránová a ohybová teorie skořepin. Podstata porušování 

materiálů a kritéria pevnosti. Plasticita – úvod do matematické teorie popisu deformace. 

Tenzorový počet. Plasticita. Podmínky plasticity, zápis, inkrementální teorie plasticity. 

Numerické metody řešení. Přímá metoda tuhosti. Řešení prutových konstrukcí. Numerické 

metody – přehled. Variační principy v mechanice a dynamice. Metoda konečných prvků. 

Princip metody, zásady prostorové a časové diskretizace, konvergence metody. Typy MKP 

prvků, přehled. Matice tuhosti a matice hmotnosti prvku, konstrukce. Nelineární problémy 

a způsoby jejich řešení. Princip iterativních metod. 

 

Název předmětu: Aplikovaná statistika Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program P zk 

Anotace:   

Základní zpracování dat – spojitá a diskrétní data, charakteristiky (střední hodnota, 

kvantily, kovariance, korelační koeficient), vizualizace dat (histogramy, sloupcové a časové 

grafy, xy-grafy). Vlastnosti – vztahy veličin, nezávislost, korelace. Lineární a nelineární 

regresní analýza a predikce – předpověď budoucích nebo chybějících hodnot v naměřených 

datech. Předpoklady rozdělení – ověření teoretického rozdělení naměřených hodnot. Testy 

hypotéz – vyhodnocení statistického významného rozdílu ve výsledcích vědeckých 

experimentů při ověřeném předpokladu rozdělení dat. Testy hypotéz – vyhodnocení 

statistického významného rozdílu ve výsledcích vědeckých experimentů bez předpokladu 

rozdělení dat. Testy hypotéz – vhodnost naměřených dat pro použití k regresní analýze, 

verifikace výsledků regresní analýzy, zpracování dat kvalitativního charakteru. Faktorová 

analýza – snížení počtu vybraných veličin. Klastrování – zpracování dat multimodální povahy, 

volba veličin pro klastrování. Klastrování – základní klastrovací metody, vyhodnocení rozdílu 

klastrů. 

 

Název předmětu: Aplikované marketingové nástroje Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Seznámení posluchačů s aktuálně používanými nástroji v oblasti marketingu. Výběr 

aktuálních oblastí aplikovaného marketingu jako jsou energeticky úsporné produkty, sociální 

média, dopravní projekty, vzdělávání, finanční produkty a marketing věcí veřejných. Praktické 

ukázky a tvorba projektů s ohledem na cílové skupiny a použité marketingové nástroje. 
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Název předmětu: Automatizace dopravních a stavebních technologií Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Systémy dopravy kusového, sypkého a tekutého materiálu. Automatizované systémy 

řízení výstavby dálničních a letištních ploch a využití automatizovaných systémů při výstavbě 

podzemních staveb, případně železničních svršků. Využití optoelektroniky, ultrazvuku, 

totálních stanic a GPS. Oprava a údržba komunikací. Recyklace materiálu. Logistika 

stavebních technologií a automatické řízení zemních strojů. Ekonomické zhodnocení využití 

automatizace v dopravních stavbách. 

 

Název předmětu: Bezkontaktní měření v experimentální mechanice Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Limity kontaktních metod a snímačů. Konstrukční prvky optických soustav. Optická 

mikroskopie, interferenční a konfokální mikroskopie. Optická interferometrie, stereoskopie. 

Optické metody měření posunů a deformací (digitální korelace obrazu). Elektronová 

mikroskopie pro topografické snímkování, defektoskopii a materiálovou analýzu. Metody 

zpracování obrazových dat. Radiografické metody, výpočetní tomografie a její aplikace 

v experimentální mechanice. Bezkontaktní měření vibrací a rychlostí pohybu objektů. 

 

Název předmětu: Bezpečnost dopravy Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Úvod – aktuální platná legislativa v souvislosti se silniční dopravou. Dopravní 

psychologie. Vývoj dopravních nehod v ČR a v zahraničí. Ukázky zpracování dopravní 

nehodovosti a jejich využitelnosti v praxi. Prohlídky komunikací – sanace nehodových lokalit. 

Bezpečnostní audit pozemních komunikací. Příklady provedených auditů na síti TEN-T. 

Metoda sledování dopravních konfliktů. Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. 

Rozhledové poměry v dopravě. Bezpečnost zádržných systémů – svodidla. Bezpečnost 

v tunelech. Proces schvalování dopravních řešení PČR, autorizace inženýra. Vědecké 

přístupy řešící problematiku bezpečnosti silničního provozu. 

 

Název předmětu: Bezpečnost v letectví Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program P zk 

Anotace:   

Pravděpodobnostní analýza selhání lidského faktoru a techniky. Modelování 

sociotechnických systémů s funkčním propojením bezpečnosti a spolehlivosti. Systémový 

přístup k modelování bezpečnosti – teorie dle modelu STAMP, teorie dle modelu FRAM. 

Lineární a nelineární analýza systému s dopadem na bezpečnost. Metody návrhu nových 

systémů se zaměřením na jejich ověření bezpečnosti. Studie bezpečnosti a certifikace 

letecké a letadlové techniky. Řízení bezpečnosti a systémy pro jeho podporu v každodenním 
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provozu letecké dopravy. Výkonnost v bezpečnosti a možnosti pro její měření. Tvorba 

a hodnocení bezpečnosti bezpečnostní kultury. Dohled nad bezpečností z pohledu regulátorů 

a autorit v odvětví letecké dopravy. Metody pro vyšetřování leteckých nehod a incidentů. 

Nová generace přístupu k bezpečnosti – Safety II. Lidský činitel a perspektivy jeho řešení 

z pohledu bezpečnosti provozu. 

 

Název předmětu: Biomechanika a bezpečnost člověka v dopravě Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Anatomie pohybového aparátu člověka. Mechanické vlastnosti a deformační chování 

tkání. Experimentální biomechanika. Dynamika a faktory úrazových dějů, kritéria poranění. 

Moderní snímkovací a diagnostické metody v lékařství. Principy rehabilitace, regenerativní 

medicíny a tkáňového inženýrství. Ochranné pomůcky a bezpečnostní opatření pro snížení 

důsledků poranění. Numerické simulace dynamických dějů vedoucích k poranění. 

 

Název předmětu: Dopravní řešení v územním plánování Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Vztahy a zákonitosti mezi dopravou a územím. Specifikace liniových dopravních 

staveb. Dopravní řešení v územním plánování. Nástroje územního plánování. Plány 

udržitelné mobility. Cyklistická akademie. Suburbanizace. Řešení tranzitní a cílové dopravy. 

Principy řešení zbytné a nezbytné dopravy. Řešení pěší a cyklistické dopravy. Hierarchizace 

komunikací ve městech. Princip dopravně zklidněných komunikací. Kolejová doprava ve 

městech a aglomeracích. Negativní účinky dopravy, možnosti jejich odstraňování v úrovni 

územního plánování. 

 

Název předmětu: Dynamika a výpočetní metody v konstrukci 

a zkušebnictví vozidel 

Zakončení: 

zk 

Povinně volitelný pro: studijní program D  

Anotace:   

Principy řešení dynamiky vozidla. Kombinovaná dynamika vozidla. Zkoušky jízdních 

vlastností (dynamiky) vozidel a jejich hodnocení. Hodnocení pohodlí a ergonomiky jízdy. 

Přístupy k pasivní bezpečnosti, problematika biomechaniky. Matematické a teoretické 

nástroje pro experimentální práci. Mechatronické systémy vozidel. Numerické metody 

používané v dynamice vozidel. Používané programové balíky pro řešení mechaniky 

a dynamiky vozidel, výpočty, jejich výstupy, validace a identifikace. 
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Název předmětu: Ekonomika dopravy a telekomunikací Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D + L + P zk 

Anotace:   

Postavení dopravy v systému národního hospodářství. Makroekonomické modely. 

Dopravní infrastruktura, dopravní a telekomunikační provoz. Multiplikační efekty dopravních 

staveb. Obchodování s produkty v dopravě a telekomunikacích. Kalkulace nákladů, tvorba 

cen a tarifů. Kvalitativní faktory dopravních systémů. Ekonomicko – energetické aspekty 

dopravních systémů. Doprava a životní prostředí, teorie externalit. Provozování infrastruktury, 

teorie veřejného sektoru. Služby ve veřejném zájmu. Principy zajišťování dopravní 

obslužnosti území. Dopravní a telekomunikační společnosti, volba typu společnosti, její 

založení a provoz. Ekonomické principy hodnocení dopravních projektů. 

 

Název předmětu: Estetika a ekologie dopravních staveb Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Trasování dopravní cesty. Vedení dopravní cesty v území. Hodnocení vlivu dopravních 

staveb na životní prostředí. Proces Environmental Impact Assessment (EIA). Multikriteriální 

hodnocení variant vedení tras pozemních komunikací. Metody rizikové analýzy. Vliv dopravní 

cesty na krajinný ráz. Ovlivňování přírodních chráněných ploch dopravní trasou. Střet 

s chráněnými plochami soustavy NATURA 2000, přírodními rezervacemi, chráněnými 

krajinnými oblastmi či národními parky. Zeleň podél dopravních cest. Pohled z hlediska 

bezpečnosti dopravy. Estetické a ekologické hledisko. Protihlukové clony a jejich vliv na 

estetiku prostředí i psychiku obyvatel. Možnosti výstavby, použitý materiál, aplikace vysokých 

či nízkých protihlukových stěn. Estetické ztvárnění, vliv na okolní prostředí i psychiku 

cestujících a rezidentů. Role dopravy v procesu suburbanizace. Dopady výstavby 

rezidenčních celků na dopravní systém v okolí. Důsledky komerční výstavby podél 

dopravních cest. Zábor půdy dopravní infrastrukturou. Indukce dopravy. Suburbanizace 

a doprava – příklady a ukázky z praxe. 

 

Název předmětu: Finanční management Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Výuka předmětu zahrnuje komplexní řízení finančních zdrojů organizace, tedy 

nakládání s finančními zdroji v celém jejich životním cyklu - od získávání finančních zdrojů 

a kapitálu (financování a získávání finančních zdrojů na finančním trhu), rozpočtování, 

rozdělování a distribuci finančních zdrojů, řízení a efektivní nakládání s finančními zdroji, 

hospodaření s finančními zdroji, řízení finančních rizik, rozdělování zisku a další finanční 

operace v organizaci. Cílem předmětu je seznámit posluchače s řízením financí v tržním 

hospodářství za účelem maximalizace tržní hodnoty podniku, tedy tržní hodnoty vlastního 

kapitálu, za které jsou svým dílem odpovědní manažeři podniku a to vůči majitelům podniku či 

dalším. Další cíle jsou osvojení nástrojů a metod pro zajištění platební schopnosti podniku, 

zajištění likvidity aktiv a zajištění rentability (ziskovosti) podniku. 
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Název předmětu: Genetické a evoluční algoritmy Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Optimalizace, třídy úloh. Darwinova teorie, principy evolučních technik. Genetické 

algoritmy. Kriteriální funkce a její modifikace. Selekční principy. Evoluční strategie. 

Diferenciální evoluce. Gramatická evoluce. Genetické programování. GPA. Gramatická 

evoluce. SOMA. Vybrané aplikace evolučních technik. Simulované žíhání. 

 

Název předmětu: Geoinformační inženýrství Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Práce geoinformačního inženýra (pořizování a formalizace dat, prostorové analýzy 

a produkty). Technologické specifikace (numerické modely, grafika a vizualizace aj.). 

Rozvinutí rutinních prací v prostředí GIS do prostoru inženýrské činnosti. Specifika tvaru 

dopravně produkční funkce území / prostoru. Transformace do formátu geoznalosti. 

 

Název předmětu: Informační modely staveb Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Modelování jednotlivých projektů a částí dopravní infrastruktury. Definice informačního 

modelování staveb (Building Information Modelling nebo Building Information Management – 

BIM), výhody a nevýhody. Příprava informačních modelů a postupů souvisejících s těmito 

modely v dopravním stavitelství. Dokumenty legislativní a nelegislativní povahy související 

s BIM. Procesy informačních toků v BIM. Využití BIM v jednotlivých fázích životního cyklu 

projektu dopravní stavby a jejich návaznosti – projekce, výstavba, správa a údržba. Systémy 

rezortu dopravy a jejich návaznost na BIM. Analýzy dat z informačních modelů – stavební 

kolize, stavební postupy (harmonogram stavby), výkazy výměr a rozpočty, změnové listy, 

hodnocení variantních scénářů. Použití digitálních technologií v dopravní infrastruktuře 

a jejich návaznosti na informační modely. Práce s tří- a vícerozměrnými programy pro analýzy 

a přípravy informačních modelů. Aktuální situace v BIM v ČR a v Evropě, pracovní skupiny na 

podporu BIM, řešené problémy. Praktické příklady aplikace BIM na dopravní stavbu. 

 

Název předmětu: Informační technologie v dopravě Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D + L + P zk 

Anotace:   

Plánování letu s podporou plánovacích software. EFB. Využití informačních 

technologií pro výkonové výpočty. Elektronický loadsheet. Informační technologie používané 

pro předletovou a poletovou analýzu. Software pro Airline Management. Využívání online 

nástrojů organizace Eurocontrol. Systémy používané v rámci procesu CDM. Informační 

technologie používané během odbavení letadel a cestujících. ACARS a jeho aplikace. 

Systémy řízení letového provozu. Flight watch systémy. AFTN, SITA a jejich využití. 
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Informační systémy využitelné pro zvyšování bezpečnosti. 

 

Název předmětu: Jazyk – francouzština Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D + L + P z 

Anotace:   

Úvodní přednáška. Literatura, internetové zdroje. Opakování nejdůležitější gramatiky. 

Odborné texty – gramatické, lexikální a stylistické zvláštnosti. Městská hromadná doprava. 

Paříž vs. Praha. Metro. Tramvaje ve Francii. Železniční doprava. Rekord TGV. Letecká 

doprava. Letadlová flotila. Silniční doprava. Dálnice, mýtné. Bezpečnost dopravy. 

Terminologie vybraného oboru, specifické výrazy ve francouzštině. Překlad odborných textů. 

Konzultace k prezentaci dizertační práce – úprava po stránce pravopisné, lexikální 

a stylistické. Písemná prezentace disertační práce, résumé, diskuze. Ústní prezentace 

odborného článku z oblasti dopravy. 

 

Název předmětu: Jazyk – němčina Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D + L + P z 

Anotace:   

Rešerše, práce s německými vyhledavači. Stěžejní gramatické struktury, jejich 

praktická aplikace v konkrétních textech – slovesné formy, particip. Stěžejní gramatické 

struktury, jejich praktická aplikace v konkrétních textech – větná struktura. Stylistické 

a lexikální zvláštnosti odborného jazyka, práce s texty. Použití pasiva v odborných textech. 

Práce s odbornými texty, strukturování textů, prezentace odborných obsahů. Specifické 

jazykové prostředky v popisu grafů. Překlad odborných textů – příklady z oboru. Slovníček 

specifických odborných výrazů, srovnání české a německé terminologie daného oboru. 

Příprava prezentace vlastní odborné práce. Písemná prezentace připravované disertační 

práce. Ústní prezentace připravované disertační práce s použitím Powerpointu. Samostatný 

jazykový projev na odborné téma. Shrnutí. 

 

Název předmětu: Jazyk – ruština Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D + L + P z 

Anotace:   

Rešerše, práce s ruskými vyhledavači. Stěžejní gramatické struktury, testové 

podklady, jejich praktická aplikace – slovesné formy, větná struktura, flexe. Stylistické 

zvláštnosti odborného jazyka, práce s texty. Použití pasiva v odborných textech. Vlastní 

prezentace odborných textů – nácvik. Specifické jazykové prostředky, popis grafů, lexikální 

prostředky psaného odborného textu. Překlad odborných textů – nácvik. Tvorba databáze 

specifických odborných výrazů, srovnání české a ruské terminologie daného oboru. 

Syntakticko-sémantické struktury při prezentaci odborné práce (připravené podklady a jejich 

praktická aplikace). Písemná prezentace připravované disertační práce. Ústní prezentace 

připravované disertační práce s použitím Powerpointu. Samostatný jazykový projev na 

odborné téma. 
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Název předmětu: Jazyk – španělština Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D + L + P z 

Anotace:   

Úvodní přednáška. Přítomný čas. Dopravní prostředky. Budoucí čas. Vazba „ir 

a + inf.“. Doprava v ČR. Minulý čas složený. Doprava ve Španělsku a Latinské Americe. 

Minulý čas průběhový. Dopravní politika EU. Minulý čas jednoduchý. Nehody. Zajímavosti na 

poli dopravy. Životopis. Motivační dopis. Opakování. Prezentace + písemný test. 

 

Název předmětu: Kalkulace nákladů v dopravě Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Legislativa ke kalkulaci nákladů. Základní pojmy k tématu (kalkulační vzorec, 

kalkulační jednice). Kategorizace nákladů (účetní, manažerská, kalkulační). Režijní náklady 

(struktura, klíčování). Význam kalkulace nákladů ve veřejné dopravě (brutto a netto smlouvy, 

financování veřejné dopravy, dotace, kompenzace, slevy z jízdného). Softwary pro kalkulaci 

nákladů (Kolator, Kanárek). Modelový příklad (silniční, železniční, vodní, letecká). 

 

Název předmětu: Kolejová doprava Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Systémy kolejové dopravy – jejich charakteristiky, výhody a nevýhody, optimální oblast 

použití. Provozní aspekty jednotlivých kolejových systémů, základní parametry vozidel a jejich 

souvislosti s infrastrukturou. Rozhraní mezi jednotlivými kolejovými systémy a podmínky 

vzájemné kompatibility (duální systémy). Vysokorychlostní železniční doprava – možné 

přístupy, parametry, možnosti použití, příklady ze světa. Zvýšení atraktivity a podmínky 

rentability systémů kolejové dopravy – základní principy ekonomického posouzení. 

Geometrické parametry koleje – moderní prvky, různé tvary přechodnic a vzestupnic a jejich 

charakteristiky, výhody a nevýhody. Geometrické parametry koleje – odvození parametrů 

a stanovení délek nelineárních přechodnic a vzestupnic, odvození zaoblení lomu nivelety. 

Výběr optimální varianty řešení v kolejové dopravě – dostupné nástroje (riziková 

a multikriteriální analýza, nástroje systémové analýzy, nástroje operačního výzkumu). Výběr 

optimální varianty řešení v kolejové dopravě – příklady aplikace. Přestupní terminály veřejné 

osobní dopravy – nástroje pro určení jejich optimální podoby. Modelování pohybu cestujících 

v přestupních terminálech. Systémy kombinované přepravy využívající kolejovou dopravu – 

technické i provozní řešení. Přepravní potenciál v osobní a nákladní kolejové dopravě – 

dostupné statické údaje, přepravní průzkumy, přepravní prognóza. Interoperabilita železniční 

dopravy v Evropě a kategorizace železničních tratí dle českého práva a jejich vliv na provoz 

a stavbu železničních systémů. 
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Název předmětu: Kombinovaná přeprava Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Zásady, vize a cíle Dopravní politiky Společenství a ČR. Mezivládní organizace 

v nákladní dopravě. Mezinárodní organizace v nákladní dopravě. FIATA, Svaz spedice 

a logistiky ČR. Celní režimy, Celní úmluva TIR. Vnitrostátní přeprava a zasilatelství. 

Mezinárodní nákladní přeprava. Přepravní vztahy v multimodální přepravě. Technologie 

v multimodální přepravě. Technika v multimodální přepravě. Přepravní vztahy v zasilatelství. 

Dopravní sítě, optimální spojení míst kombinovanou přepravou. Optimální obsluha úseků sítě 

a terminálů kombinované přepravy a lokace terminálů. Shromažďování a vytěžování 

kompletů kombinované přepravy. 

 

Název předmětu: Krizový management Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program P zk 

Anotace:   

Základní legislativa krizového řízení v ČR (zákony a prováděcí předpisy), legislativa 

EU. Postavení krizového řízení v systému řízení státu, veřejné správy a organizace. Krizové 

plánování a jeho úkoly. Úkoly krizového řízení. Krizové stavy. Bezpečnostní rady. Krizové 

štáby, krizové plány, IZS, krizová komunikace, ochrana kritické infrastruktury. Management 

a analýza rizik. Kybernetická bezpečnost a krizové stavy kritických infrastruktur. 

 

Název předmětu: Kvalita v dopravě Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Teoretické pojetí kvality. Normy a mezinárodní standardizace. Integrované systémy 

řízení. Moderní přístupy řízení kvality. Kvalita v dopravě. Technická a technologická kvalita. 

Management kvality. Metody měření kvality. Rizika, příležitosti, kritéria kvality. Cyklus kvality. 

Metodika EN 13816, CSS, DPM, MSS. Standardy kvality, podmínka ZZZ. Náklady na kvalitu. 

Marketing a kvalita. 

 

Název předmětu: Lidský činitel v letectví Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program P zk 

Anotace:   

Základní pojmy v studiu lidského činitele – význam lidského činitele, interakce člověka 

s prostředím, multidisciplinární přístup k lidskému činiteli (psychologie, fyziologie, 

antropometrie, biomechanika, biologie a chronobiologie, design, statistické uvažování), 

základní modely lidského činitele (SHELL model‚ Reasnův model atp.), lidský činitel 

v leteckých operacích (chyby, provozní školení a hodnocení, doplňující trénink a vzdělávání 

v otázkách lidského činitele, vedení, osobnost, postoje, komunikace, koordinace posádky, ... 

atp., motivace, letová dokumentace, ... atp.). Fyziologie v lidském činiteli – percepce 

(principy), dezorientace (senzorické iluze), cirkadiánní rytmy (dyrytmie / jet lag), únava 



Informace o předmětech doktorského studia 

383 

a ostražitost, poruchy spánku, dýchání (hypoxie a hyperventilace), tlakové efekty, akcelerační 

efekty (pozitivní a negativní „G“). Schopnosti a omezení: adaptace na světlo, zraková ostrost, 

fokus, prostorová orientace, percepční nejednoznačnost a nejistota, psychologická fascinace, 

vizuální iluze, poruchy sluchu, vlastnosti zvuku (intenzita, frekvence, harmonické složení, 

latence), šum, redundance, paměť a její omezeni, rozsah pozornosti, mentální zátěž. 

Psychologie v lidském činiteli – zpracování informací, pracovní zátěž, stres (psychologické 

a fyziologické aspekty), situační uvědomění, zkušenosti a dovednosti, úsudek a rozhodování, 

postoje, osobnost a kultura, chyba a spolehlivost člověka. Služební způsobilost – osobní 

zdraví, účinky stravy, drog a stárnutí, psychologická kondice, těhotenství. Lidský činitel 

a ergonomie – ovládání a displeje (návrh kabiny a běžné chyby při interpretaci, zobrazení 

alfanumerických dat, elektronické displeje, heads-up displeje (HUDs), výstražné a výstražné 

systémy, osobní pohodlí, viditelnost kabiny a oční vztažná poloha, automatizace. Funkční 

požadavky a manipulační síly – umístění ovládacích prvků, manipulační prostor, řídicí pohyby, 

síly v řízení, řídicí kódování a ochrana před neúmyslnými operacemi. Provozní prostředí – 

prostředí kokpitu (hluk, teplota, osvětlení, vibrace, vlhkost), fyzické prostředí (terénní iluze, 

počasí, denní doba ...), socioekonomické prostředí (legislativa, organizační kultura, otázky 

zaměstnanosti ...). Dokumentace a software – standardní provozní postupy, písemné 

materiály (v tištěné podobě nebo v elektronické podobě). Mezilidské vztahy – Crew resource 

management, komunikace. 

 

Název předmětu: Logistika Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program P zk 

Anotace:   

Geneze pojmu logistika, exkurz do počátků logistiky a její transformace pro komerční 

využití. Logistika jako věda. Hospodářská geografie pro logistiku – zdroje a výrobci, cílové 

trhy, případové studie. Geopolitika a její vliv na logistiku. Tarify, cla, obchodní bloky a je jich 

dopad na globální logistický řetězec. Doprava jako intenzifikační faktor na logistickém řetězci. 

Město jako příjemce zboží, vyústění globálního logistického řetězce. Postupující urbanizace – 

města, městské aglomerace, megalopole, mega regiony. Logistická obsluha měst a regionů –

klasická city logistika, nová city logistika, případové studie. Nové trendy v logistice – Industry 

4.0, Smart Cities. 

 

Název předmětu: Materiály pro konstrukce v dopravě Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Dopravní konstrukce představují inženýrské systémy vystavené dynamickým 

namáháním v obálce extrémních environmentálních parametrů, které pro své efektivní 

fungování musí splňovat podmínku optimálního využití materiálů pro dosažení požadovaných  

vlastností, jakými jsou například minimální hmotnost či maximální spolehlivost. Toto 

paradigma pro strategii výběru materiálů je referenčním rámcem pohledu MKVD kurzu na 

základní skupiny materiálů od atomární úrovně jejich konstituce až po speciální technologické 

postupy jejich přípravy. Pozornost bude dále věnována nejen progresivním materiálům, 

jakými jsou například funkční, multifunkční materiály, či tzv. chytrým materiálům, které se 

v rostoucí míře uplatňují jako senzory a aktuátory v inteligentních konstrukcích, ale také 

teoretickým mezím pevnosti materiálů a jejich důsledkům pro rozvoj společnosti. 
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Název předmětu: Modelování příčin a procesů dopravních nehod Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Softwarové simulace a modelování v analýze DN – přehled, postupy při zpracování, 

přesnosti, systémy, licencování, obecné principy použití, vysvětlení pojmů. Porovnání 

postupů, limitů a výhod různých znaleckých softwarů vhodných pro analýzu DN, druhy 

modelů. Porovnání postupů, limitů a výhod různých znaleckých softwarů vhodných pro 

analýzu DN, druhy modelů. Ovládání simulačního programu (práce s vozidly, práce s modely, 

modelování změn geometrie a fyzikálních vlastností). Modelování vzájemných střetů 

s úpravou geometrie a fyzikálních vlastností. Simulace a modelování jednoduchých sestav 

elipsoidů. Modelování nehodového děje. 3D modely prostředí a aktivních prvků do 

simulačních prostředí – vlastní tvorba, skenování, knihovny. Modelování dějů v modelech 3D 

prostředí – analýza reálného prostředí na průběh nehodového děje. Rekonstrukce 

nehodového děje na základě nehodových dat (EDR). Modelování vybraných crashtestů  

(verifikace, validace modelů). Řešení reálných nehodových situací. Problematika 

nedostatečných podkladů. 

 

Název předmětu: Modelování technologických procesů Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Obecný přístup k modelování v dopravě, specifika a členění modelů. Teorie diskrétní 

volby jako základ rozhodovacích modelů v dopravě. Logistický a probistický model, vstupy 

a výstupy modelu. Modelování přepravních proudů jako typická úloha dopravního 

modelování. Specifika veřejné hromadné osobní dopravy a její modelování. Přeprava 

nebezpečných věcí silniční dopravou – modelování tras. Simulační modely v silniční dopravě 

– tvorba simulačního modelu. Model dopravního chování – VISSIM model. Modely železniční 

dopravní infrastruktury – postupy, metodika. Stabilita jízdního železničního řádu a její 

prověřování. Svozně – rozvozní úlohy – modely, metody řešení. Svozně – rozvozní úlohy 

v praxi. 

 

Název předmětu: Navigační systémy Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program P zk 

Anotace:   

Radionavigační systémy. PBN navigace. RNAV + RNP. RNP AR APP. GNSS. SBAS. 

IRS. EFIS. Automatizace letu. Glonass + SDCM. GNSS Galileo. Beidou + GAGAN + IRNSS 

+ QZSS. Navigace pro UAV. Další navigační systémy. 
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Název předmětu: Numerické metody mechaniky a dynamiky Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Metoda přímé tuhosti. Aplikace na prutové konstrukce. Tažený/tlačený prut. Řešení 

prutové konstrukce. Variační formulace taženého–tlačeného prutu. Variační formulace 

ohýbaného prutu. Ohýbaný prut s vlivem smyku (Timošenko). Ohýbaný prut na pružném 

podloží (Timošenko–Winkler). Prut zatížený kombinací M+N+T. Isoparametrické prvky. 

Přirozené souřadnice. Isoparametrické prvky. Trojúhelníkové a čtyřúhelníkové prvky. Lineární 

a kvadratické prvky T3 a T6, Q4 a Q8. Rovinné případy namáhání. Rovinná deformace, 

rovinná napjatost. Prvky pro rovinnou úlohu. Odvození matice tuhosti prvku. Prostorové 

prvky. Shrnutí 2D a 3D pružnosti v MKP. Využití nástrojů symbolické algebry. Lineární 

dynamika a MKP. Hamiltonův variační princip. Konzistentní a diagonální matice hmotnosti. 

Řešení vlastního kmitání MKP. Metoda konstant tuhosti. Časová integrace pohybových 

rovnic. Implicitní a explicitní metody. Newmarkova metoda. Numerická integrace. Řešení 

nelineárních úloh. 

 

Název předmětu: Pokročilé metody matematického programování Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Metody lineárního programování pro řešení optimalizačních úloh s jedním kritériem 

(simplexová metoda, metoda větví a hranic, Gomoryho algoritmy, metoda generování 

sloupců, Bendersova dekompoziční metoda, analýza senzitivity). Metody lineárního 

programování pro řešení optimalizačních úloh s více kritérii (skalarizační metoda, metoda 

postupné optimalizace podle preference kritérií, STEM, metoda agregace kritérií). Metody 

nelineárního programování pro řešení optimalizačních úloh s jedním kritériem bez vazeb 

(metoda největšího spádu, metoda sdružených gradientů, metoda Davidona-Fletchera-

Powella). Metody nelineárního programování pro řešení optimalizačních úloh s jedním 

kritériem a s vazbami (metoda Lagrangeových multiplikátorů, metody redukovaného 

gradientu – Wolfeho metoda). Problematika transformace nelineárních optimalizačních 

modelů na lineární (hodnocení náročnosti nově vzniklých lineárních modelů). Metody 

víceúrovňového matematického programování. Metody dynamického programování. 

Kompromisní a kompozitní programování. Cílové programování. 

 

Název předmětu: Postupy reverzního inženýrství v dopravě Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Úvod do problematiky reverzního inženýrství. Skenování – principy, technologie, 

digitalizace, technické vybavení. Skenování – vektorizace, skenování vzorků, kontrola skenů. 

Parametrické modelování – principy, fyzikální rozměr – materiálové vlastnosti – definice 

materiálu, modelování součástí, tvorba technické dokumentace z prostředí parametrického 

modeláře, modelování sestav, složitější projekty, principy adaptivního modelování, 

parametrické modely a výpočty – MKP – lineární zatěžování konstrukcí, modelování 

měřeného vzorku dle výrobní dokumentace. Fotogrammetrie – přehled, postupy, 

metodologie, algoritmy. Základní zpracování naměřených dat – práce s mračnem bodů, 
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čištění, sestavování modelů, postupy zpracování, polygonizace. Zpracování naměřených dat 

– algoritmizace, zjednodušení modelu, vstupní informace – problematika zachování 

geometrické věrnosti. Verifikace a komparace zpracovávaných modelů (vzorků). Výměnné 

formáty dat – přenos dat mezi grafickými systémy, prototyp – 3D tisky, výroba, CNC. 

 

Název předmětu: Projektový management Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Ekonomický systém, investice, plánování. Projektová příprava investiční akce, typické 

schéma projektu. Neovlivnitelné externality způsobující kolaps projektu, projekt s neurčitostmi. 

Studie, její obsah a cíle. Studie proveditelnosti (feasibility study), její obsah. Síťový graf studie 

proveditelnosti. Manažer projektu, vlastnosti a odpovědnosti. Projektová komunikace. Liniové 

versus projektové řízení. SW podpora projektů, SW nástroje. Procesy projektového 

managementu. Plán projektu, personální obsazení. Náklady projektu, metody tvorby 

rozpočtu. Projektová kontrola, řízení změn projektu. EIA (Environmental Impact Assesment). 

Územní plánování, stavební řád. 

 

Název předmětu: Provozní optimalizace Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program P zk 

Anotace:   

Optimální plánování vybraných provozních procesů souvisejících s přípravou letového 

řádu (Airline Schedule Planning Problem, Aircraft Maintenance Routing Problem, Airline Crew 

Pairing Problem, Airline Crew Assignment Problem). Optimalizace plánu doplňování paliva 

(Fuel Tankering Problem). Optimální plánování vybraných provozních procesů souvisejících 

s uspořádáním letového provozu (Air Traffic Flow Optimization Problem, Time Slots Allocation 

Problem, Airspace Sectorization Problem, Ground Delay Program Planning). Optimalizační 

výpočty související s kapacitou dráhového systému letišť a souvisejících pozemních zařízení 

v odbavovacích terminálech (Runway Configurations Problems, Airport Runway Optimization, 

Airport Capacity Problems, Airport Gate Assignment Problem). Optimalizace pohybů letadel 

na provozních plochách letišť (Airport Taxi Planning Problem). Optimalizace rozmístění 

letadel na odstavných plochách (Aircraft Parking Stand Allocation Problem). 

 

Název předmětu: Přehledové systémy v letectví Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program P zk 

Anotace:   

Primární radiolokace (PSR). Sekundární radiolokace (SSR). SSR Mode S. 

Automatické závislé sledování (ADS-B / ADS-C). Multilaterační přehledové systémy (MLAT). 

MSPSR (Multi-Static Primary Surveillance Radar). A-SMGCS (Advance Surface Movement 

Guidance and Control System). Protisrážkový systém ACAS/TCAS. ASAS (Airborne 

Separation Assistance System). Problematika saturace frekvenčního pásma 1030/1090 MHz. 

Modelování chyb přehledových systémů. Problematika trackování vzdušných cílů. Fúzování 

přehledových dat (multitarget, multisensor tracking). Způsoby, postupy a nástroje ověřování 

kvality přehledových dat využívaných poskytovateli letových provozních služeb. 
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Název předmětu: Řízení dopravních systémů Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Základní pojmy a architektura řídicích systémů, základní rozdělení. Pokročilé detekční 

systémy a formy komunikačních prostředí. Řídicí a informační systémy ve městě – principy 

řízení. Algoritmy pro optimalizaci dopravy a detekce incidentů v oblastech měst. Preference 

MHD, parkovací systémy, penalizační systémy. Udržitelná mobilita ve městech 

a aglomeracích – simulace. Řídicí a informační systémy na dálnicích. Mýtné systémy – 

rozdělení popis, principy. Algoritmy detekce incidentů, HW a SW prostředky – simulace. 

Tunelové systémy – technologické prvky, řízení, spolehlivost a bezpečnost. Autonomní 

systémy řízení – inteligentní vozidlo. Kooperativní systémy. Řídicí systémy v železniční 

dopravě. Řídicí systémy v letecké a vodní dopravě. Standardizace, normativa a nové trendy 

a přístupy v řízení dopravních systémů. 

 

Název předmětu: Řízení dopravy a dopravní excesy Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Úvod, přehled předmětu. Základy dynamiky jízdy vozidla. Teorie dopravního proudu. 

Modelování dopravy a simulace reálných dějů v dopravě. Řízení městských aglomerací 

v hierarchickém uspořádání (dopravní uzel, dopravní oblast a útvar). Metody řízení v saturaci 

a teorie front. Řízení liniových komunikací – dálnic. Dopravní nehody – jejich vývoj. Chování 

řidičů, mikrospánek, agresivita. Preventivní nástroje zvyšující bezpečnost silničního provozu. 

Dopravní excesy typu nehoda vs. kongesce. Teoretický základ metod pro včasnou identifikaci 

nehodových jevů a kongescí. Teorie kooperativních systémů. Opakování, informace 

o zkoušce. 

 

Název předmětu: Smart City Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Úvod do problematiky chytrých měst (historický vývoj, základní terminologie, 

organizace zabývající se problematikou chytrých měst a jejich přínos k rozvoji celého oboru). 

Informační technologie (FOG, CLOUD, IoT, satelitní technologie). Systémový popis chytrého 

města (funkční a informační architektura, identifikace dílčích komponent, specifikace rozhraní, 

definice silných procesů, technické standardy – CEN, ISO, IEEE, atd.). Datová platforma 

chytrého města (sběr, přenos a zpracování dat, senzorické sítě, internet věcí – IoT, 

ontologický datový model chytrého města, otevřená data, ukázka existujících datových 

platforem měst). Technologie pro popis a simulaci procesů (doprava, energetika, životní 

prostředí) včetně virtuální a rozšířené reality (softwarové nástroje, ukázky použití). Chytrá 

mobilita (SUMP – Sustainable urban mobility plans, MaaS – Mobility as a service, 

C-ITS – Co-operative intelligent transportation systems, nové typy dopravních prostředků, 

chytrá city logistika). Chytrá energetika (chytré měření energie – smart meters, EaaS – 

Energy as a service, smart grids – chytré energetické sítě, obnovitelné zdroje energie, chytré 

spotřebiče, chytré ukládání energie, elektromobilita). Chytré osvětlení (kategorizace 
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osvětlované městské infrastruktury, minimalizace energetických nákladů a nákladů na údržbu 

městského osvětlení, osvětlení jako páteřní komunikační a senzorická infrastruktura chytrého 

města, integrace osvětlení a dalších funkcí – SOS, nabíjecí infrastruktura, kamerový systém, 

atd.). Systémová integrace dílčích komponent chytrého města (nástroje pro systémovou 

integraci – SysML, ASN.1, MAS). Chytrá ulice, náměstí, čtvrť (ukázka integrace dílčích 

komponent včetně vyhodnocení ekonomických nákladů a přínosů). Lidská dimenze chytrého 

města (rozhraní HMI, využití virtuální i rozšířené reality, problematika komunikace s uživateli 

chytrých řešení, nové ekonomické modely). Legislativní problematika chytrého města 

(Ochrana osobních údajů – GDPR, Právo k duševnímu vlastnictví – IPR, stanovení 

odpovědnosti – liability, responsibility). Hodnocení chytrého města (Smart City Index dle ISO 

37210, ukázka hodnocení chytrosti jednotlivých měst). Příklady realizace chytrých měst (EU, 

Čína, Indie, Afrika, USA). 

 

Název předmětu: Systémová analýza Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Praktické využití systémových přístupů a metod v tvůrčí činnosti studentů. Strukturní 

identifikace systému. Úloha o společném rozhraní. Strukturní úlohy – úloha o cestách, úloha 

o zpětných vazbách, dekompozice systému. Petriho sítě. Úloha o chování – základní model 

chování. Úloha o chování – rozšířený model chování, genetický kód. Základy kybernetiky – 

řízení, regulace, gramatiky. Přenos grafu. Rozhodovací tabulky. Měkké systémy (především 

praktické využití měkkých technik a metodologií). Architektura systému. Identita systému. 

 

Název předmětu: Technologie železniční dopravy Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D + L zk 

Anotace:   

Metody výzkumu kauzálních vazeb elasticity poptávky na plánování nabídky 

v železniční dopravě. Organizace a řízení technologických procesů v železniční osobní 

a nákladní dopravě. Operativní modelování tras nákladní dopravy, stochastické řízení. AVV, 

součinnost systémů AVV a ETCS. Provozní intervaly – místa možného vzájemného ohrožení, 

faktory ovlivňující délku provozních intervalů. Metody zjišťování propustnosti traťových kolejí, 

teorie kolizního bodu, výkonnost železničního systému jako celku. Metody optimalizace 

kapacity a propustné výkonnosti, souvislost mezi kapacitou a kvalitou provozu. Časové prvky 

jízdního řádu, metodika UIC, heterogenita tras. Uspořádání jednoduchých taktových uzlů. 

Stabilita taktového jízdního řádu, rozhodný úsek pro stanovení stability, možnosti řešení při 

nedostatečné stabilitě jízdního řádu. Metody optimalizace provozních procesů ve vazbě na 

kapacitu infrastruktury. Metody řešení vzájemných interakcí provozu, infrastruktury 

a dopravních prostředků. Operativní řízení železničního provozu, optimalizační metody, 

strategie a cíle dispozice. Modelování technologických procesů na disponibilní i navrhované 

dopravní infrastruktuře. 
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Název předmětu: Teorie dopravního proudu II Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Předmět se zabývá dopravním proudem na pozemních komunikacích v intravilánu 

i extravilánu. Jsou detailně probírány parametry dopravního proudu, jejich vzájemné vztahy 

a způsoby jejich vyhodnocování – předzpracování dat, filtrace, transformace a metody 

redukce. Uvádí se měřící metody v bodě a měření podél komunikace. Kapacita dopravního 

proudu a detailně jsou probírány různé vlivy na kapacitu dopravního proudu. Další blok je 

zaměřen na makroskopické dopravní modely, diskontinuity v dopravě – šokové vlny 

a akcelerační šum v dopravním proudu. Jako základ pro diskrétní modelování dopravního 

proudu jsou probírány statistické modely pro popis dopravních parametrů – spojité (rychlost) 

a diskrétní (intenzita) a příslušná rozdělení. Detailně se řeší mikroskopické modely jako 

deterministické modely – základní teorie a možnosti využití pro dopravní simulace, včetně 

ukázek aplikací. Posledním blokem je uvedení do moderní teorie fyziky dopravního proudu 

a teorie front. 

 

Název předmětu: Teorie dopravy Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program L zk 

Anotace:   

Cesty na neorientovaných grafech. Cesty na orientovaných grafech. Konstrukční 

úlohy. Tvorba okružních jízd (TSP, VRP, heuristické metody). Toky na sítích. Rovinnost grafů. 

Barvení grafů. Stromy. Přiřazovací problém. Lokační a alokační úlohy. Diskrétní lokační 

úlohy. Spojité lokační úlohy. Úlohy diskrétní optimalizace a jejich řešení. Aplikace genetických 

algoritmů na úlohy diskrétní optimalizace. Vybrané kapitoly věnované pokročilým aplikacím 

matematické teorie dopravy. 

 

Název předmětu: Vybrané problémy ekologie v dopravě Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Problematika hluku z dopravy, obecné principy a aktuální legislativa. Zdroje hluku, 

opatření vedoucí ke snížení hluku. Terénní měření zvukovým analyzátorem NOR 140. 

Vyhodnocení naměřených hodnot. Znečištění ovzduší a okolního prostředí. Jednotlivé 

polutanty z dopravy. Vliv dopravy na globální změnu klimatu. Opatření vedoucí ke snížení 

znečištění životního prostředí v důsledku dopravy, platná legislativa. Dopravně – imisní 

modely, jejich historický vývoj, typy, možnosti aplikace, ukázky výstupů z řady mezinárodních 

studií a projektů. Fragmentace krajiny a její důsledky. Realizace vhodných opatření ke snížení 

bariérového efektu a jejich účinnost. Legislativní rámec a příklady řešení z ČR i zahraničí. 

Doprava v rámci udržitelného rozvoje, udržitelná mobilita. Legislativní rámec, příklady z ČR 

i zahraničí. 
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Název předmětu: Vyšetřování leteckých nehod Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program P zk 

Anotace:   

Přínos šetření leteckých nehod. Legislativa spojená s šetřením leteckých nehod. 

Ohlašování mimořádných událostí (leteckých nehod a incidentů) – systémy hlášení. 

Organizace, které šetří letecké nehody a incidenty. Spolupráce mezi jednotlivými 

zainteresovanými státy (organizacemi) v oblasti šetření nehod. Způsoby šetření leteckých 

nehod. Stanovení hypotéz. Ověření hypotéz. Trendy ve vývoji šetření. Povinnosti organizace 

šetřící leteckou nehodu (Vydávání předběžné zprávy, průběžné zprávy, závěrečné zprávy 

a jejich obsah, …). Nápravná opatření. 

 

Název předmětu: Zkušební metody konstrukcí a materiálů Zakončení: 

Povinně volitelný pro: studijní program D zk 

Anotace:   

Navrhování experimentálních procedur a posuzování jejich spolehlivosti, chyby 

měření. Měření mechanických charakteristik materiálů v laboratorních podmínkách. 

Tenzometrické metody pro měření deformací a zbytkových napětí. Měření a vyhodnocování 

deformačních procesů na reálných konstrukcích, realizace dlouhodobých měření. Hybridní 

metody – kombinace experimentálních metod a simulací. Diagnostika konstrukčních prvků 

a soustav, vyhodnocování vad poruch materiálů a výrobků. Monitorování způsobu a rozvoje 

poškození, stanovení zbytkové životnosti. 
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Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 13. 12. 2017 

změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 

předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze 

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní 

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) tento Statut jako vnitřní předpis. 

STATUT 

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO 

V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ 
Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen „statut“) 

upravuje její činnost, řízení a organizaci v rámci Českého vysokého učení technického 

v Praze (dále jen „ČVUT“). 

ČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 - Základní ustanovení 

(1) České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní (dále jen „ČVUT FD“) je 

součástí Českého vysokého učení technického v Praze. 

(2) ČVUT FD vznikla na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT (dále jen 

„AS ČVUT“) ze dne 9. června 1993. 

(3) Zkrácený název fakulty je ČVUT v Praze FD, ve zkratce „ČVUT FD“. Překlad názvu do 

anglického jazyka je uveden v Organizačním řádu ČVUT FD (Příloha č. 1). 

(4) Sídlo ČVUT FD je Konviktská 20, 110 00 Praha 1. Adresy ostatních pracovišť jsou 

uvedeny v Organizačním řádu ČVUT FD (Příloha č. 1). 

Článek 2 - Akademická obec, akademická práva a svobody 

(1) Akademická obec
1
 ČVUT FD vykonává samosprávu ČVUT FD přímo nebo 

prostřednictvím samosprávných orgánů ČVUT FD, v souladu se zákonem a vnitřními 

předpisy ČVUT a ČVUT FD. 

(2) Akademickou obec ČVUT FD tvoří akademičtí pracovníci působící na ČVUT FD 

a studenti zapsaní na ČVUT FD
2
. 

(3) Člen akademické obce ČVUT FD se může obracet na orgány ČVUT FD se svými 

náměty a připomínkami. Orgány jsou povinny vhodným způsobem a v přiměřené lhůtě 

informovat člena akademické obce, jak bylo jeho podání projednáno. 

                                            
1
 § 3 zákona. 

2
 § 25 odst. 3 zákona. 
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(4) Akademické svobody a akademická práva jsou upraveny v § 4 zákona. 

(5) Na ČVUT FD je nepřípustné zakládat a organizovat činnost politických stran 

a politických hnutí
3
. Na ČVUT FD mohou vznikat a působit odborové organizace 

a spolky. 

Článek 3 - Postavení ČVUT FD 

(1) Postavení ČVUT FD je dáno zákonem, Statutem ČVUT a tímto statutem a ostatními 

vnitřními předpisy. 

(2) ČVUT FD vykonává vzdělávací činnost. ČVUT FD vykonává též vědeckou 

a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen 

„tvůrčí činnost“)
4
. 

(3) V návaznosti na plnění svého základního úkolu podle předchozího odstavce vykonává 

ČVUT FD rovněž doplňkovou činnost
5
. 

(4) V čele ČVUT FD je děkan. 

(5) Ve věcech stanovených v § 24 odst. 1 zákona a v čl. 34 odst. 2 Statutu ČVUT jsou 

děkan a případně další pověření zaměstnanci ČVUT FD oprávněni jednat jménem 

ČVUT. 

(6) ČVUT FD není právnickou osobou. 

ČÁST DRUHÁ – OBLASTI SAMOSPRÁVNÉ PŮSOBNOSTI ČVUT FD 

Článek 4 - Poslání ČVUT FD, strategický záměr 

(1) ČVUT FD jakožto součást ČVUT, v souladu se zásadami demokracie a humanismu 

a s platnými zákony, zejména: 

a) stanoví obsah a formy vzdělávání tak, aby přispívaly k rozvoji tvůrčích sil občanů, 

b) rozvíjí vědecké bádání, tvůrčí a technickou činnost v souladu s potřebami 

společnosti, celosvětovými trendy a zásadami svobody duševní činnosti, 

c) podílí se na tvůrčí aplikaci výsledků vědeckého bádání a technické činnosti v praxi, 

d) ustavuje samosprávné akademické orgány k hájení a uplatňování těchto zásad 

a svobod, 

e) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem 

v rozsahu stanoveném statutem ČVUT, 

f) ve vztahu k odborné veřejnosti zpřístupňuje informace o stavu poznání ve vědních 

oborech fakulty, 

g) podporuje sportovní, kulturní a další nepolitické společenské aktivity studentů 

i zaměstnanců. 

(2) Vzdělávací a tvůrčí činnost na ČVUT FD zahrnuje zejména dopravní inženýrství, 

systémové inženýrství a související oblasti hraniční a interdisciplinární. Vzdělávací 

systém též zahrnuje společensko-vědní disciplíny. 

                                            
3
 § 2 odst. 10 zákona. 

4
 § 2 odst. 4 zákona. 

5
 § 20 odst. 2 zákona. 
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(3) Na vzdělávací a tvůrčí činnosti se mohou podílet hostující profesoři i další odborníci 

jak z oblasti teorie, tak i praxe na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr (§ 70 odst. 3 zákona). 

(4) Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti ČVUT FD a každoroční plán realizace 

strategického záměru ČVUT FD (dále jen „strategický záměr ČVUT FD“) je základním 

programovým dokumentem ČVUT FD. 

Strategický záměr ČVUT FD 

a) je připravován v souladu se strategickým záměrem ČVUT, 

b) vychází zejména z koncepce rozvoje ČVUT a koncepce rozvoje ČVUT FD, 

c) je využíván zejména při návrzích případných organizačních změn, přípravě nových 

studijních programů a výzkumných záměrů. 

(5) Strategický záměr ČVUT FD schvaluje po projednání ve Vědecké radě ČVUT FD (dále 

jen „VR FD“) Akademický senát ČVUT FD (dále jen „AS FD“). 

Článek 5 - Vzdělávací činnost a tvůrčí činnost 

(1) Studium jako základní právo studenta, činnost vzdělávací jako základní povinnost 

učitele a činnost vzdělávací a tvůrčí jako základní právo a povinnost akademického 

pracovníka se uskutečňuje v rámci akademických svobod na základě tvůrčí činnosti. 

(2) Studium na ČVUT FD se uskutečňuje v rámci studijních programů a programů 

celoživotního vzdělávání
6
. Seznam akreditovaných studijních programů ČVUT FD je 

zveřejněn ve veřejné části internetových stránek ČVUT FD. 

(3) Záměr akreditace studijních programů uskutečňovaných na ČVUT FD předkládá 

děkan k předchozímu projednání AS FD a ke schválení VR FD. Poté tento záměr 

akreditace předá rektorovi, který jej předkládá ke konečnému schválení VR ČVUT. 

Rektor si může předem vyžádat stanovisko Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT. Po 

schválení záměru akreditace VR ČVUT rektor neprodleně předkládá příslušnou žádost 

Národnímu akreditačnímu úřadu. 

(4) Za uskutečňování studijních programů ČVUT FD je odpovědné ČVUT FD (čl. 5 Statutu 

ČVUT). 

Článek 6 - Přijímání ke studiu 

(1) Pro přijetí ke studiu do studijních programů musí uchazeč splňovat obecné podmínky 

podle § 48 zákona a podmínky stanovené čl. 6 Statutu ČVUT. 

(2) Další podmínky pro přijetí ke studiu do studijních programů ČVUT FD týkající se 

určitých znalostí, schopností, nadání nebo prospěchu ze střední nebo vysoké školy 

může stanovit ČVUT FD
7
; tyto podmínky schvaluje AS FD. 

(3) Další podmínkou v případě, že to vyžaduje charakter studijního programu, může být 

též zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu. 

(4) Splnění dalších podmínek podle odstavců 2 a 3 se ověřuje v přijímacím řízení, které 

zahrnuje písemnou nebo ústní zkoušku, respektive jejich kombinaci. ČVUT FD může 

stanovit podmínky, za kterých lze prominout konání přijímací zkoušky nebo její části. 

                                            
6
 § 2 zákona. 

7
 § 21 odst. 1 písm. e) zákona. 



Statut Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní 

395 

(5) ČVUT FD může stanovit též nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů. V takovém 

případě při splnění všech podmínek ke studiu rozhoduje pořadí podle dosažených 

výsledků z přijímací zkoušky nebo jiného předem stanoveného kritéria. 

(6) ČVUT FD zveřejňuje v dostatečném předstihu, nejméně čtyřměsíčním, lhůtu pro 

podání přihlášek ke studiu, způsob jejich podávání, jejich povinné a další přílohy, 

podmínky přijetí ke studiu, termín a způsob ověřování jejich splnění. Je-li součástí 

přijímacího řízení také přijímací zkouška, zveřejňuje se také forma a rámcový obsah 

přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocování. 

(7) Informace podle odstavce 6 se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek ČVUT 

FD. 

(8) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. Rozhodnutí o přijetí uchazeče musí být vydáno do 

30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. 

(9) Uchazeč má právo až po oznámení rozhodnutí nahlížet do spisu, případně místo 

nahlížení požádat o poskytnutí kopie spisu a to určeným způsobem zveřejněným 

v rámci informací o přijímacím řízení. 

(10) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. 

Odvolání se podává děkanovi, a to způsobem uvedeným v poučení, jež je součástí 

rozhodnutí. 

(11) V odvolacím řízení se postupuje v souladu se zákonem
8
 a zákonem č. 500/2004 Sb., 

správním řádem, ve znění pozdějších předpisů. 

(12) Uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu do studia. 

Článek 7 - Uskutečňování studia v bakalářských, magisterských a doktorských 

studijních programech 

(1) Studium ve studijních programech se uskutečňuje podle Studijního a zkušebního řádu 

pro studenty ČVUT, který je vnitřním předpisem ČVUT
9
. 

(2) Bakalářské a magisterské studijní programy se ukončují státní závěrečnou zkouškou 

(§ 45, 46, 47b a 53 zákona) zahrnující obhajobu závěrečné práce. Doktorské studijní 

programy se ukončují státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce § 47, 

47b a 53 zákona). Podmínky státních zkoušek stanoví Studijní a zkušební řád pro 

studenty ČVUT. 

(3) Podrobnosti pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT 

FD, jichž se ustanovení Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT nedotýkají, 

upravuje „Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních 

programů na ČVUT FD“. Podrobnosti studia v doktorských studijních programech na 

ČVUT FD, jichž se ustanovení Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT 

nedotýkají, jsou uvedeny v Řádu doktorského studia na ČVUT FD, který je vnitřním 

předpisem ČVUT FD. 

                                            
8
 Viz např. § 50 odst. 8 zákona. 

9
 § 17 odst. 1 písm. g) zákona. 
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Článek 8 - Celoživotní vzdělávání 

(1) ČVUT FD poskytuje v rámci své vzdělávací činnosti programy celoživotního 

vzdělávání v souladu s § 60 zákona a Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT, který je 

vnitřním předpisem ČVUT. Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá 

jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona
10

. 

(2) Řád celoživotního vzdělávání ČVUT stanovuje bližší podmínky pro přijetí, průběh, 

ukončení studia a výši úhrady za studium v programech celoživotního vzdělávání. 

Článek 9 - Podmínky studia cizinců 

(1) Podmínky studia cizinců stanoví čl. 9 a 11 Statutu ČVUT a Příloha č. 5 Statutu ČVUT. 

Článek 10 - Akademické tituly a doklady o absolvování studia 

(1) Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický 

titul
11

 „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). 

(2) Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický 

titul
12

 „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem). 

(3) Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul
13

 

„doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). 

(4) Jako doklad o absolvování studijního programu vydává ČVUT FD vysokoškolský 

diplom a dodatek k diplomu
14

. 

(5) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydává ČVUT FD jeho 

účastníkům osvědčení
15

. 

Článek 11 - Poplatky spojené se studiem 

(1) Poplatky spojené se studiem jsou vybírány ČVUT FD na základě pravidel stanovených 

v § 58 zákona, v čl. 11 Statutu ČVUT a v Příloze č. 5 Statutu ČVUT. 

Článek 12 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony 

(1) ČVUT FD vybírá úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony, které 

přímo nespočívají v uskutečňování studijních programů a jejich využívání není 

povinné. 

(2) Výši úhrad a způsob jejich placení stanoví pro každý akademický rok rektor po 

projednání v Kolegiu rektora a v AS ČVUT. 

(3) Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony jsou splatné ve lhůtách 

stanovených děkanem. 

                                            
10

 § 60 odst. 3 zákona. 
11

 § 45 odst. 4 zákona. 
12

 § 46 odst. 4 zákona. 
13

 § 47 odst. 5 zákona. 
14

 § 57 zákona. 
15

 § 60 odst. 2 zákona. 
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Článek 13 - Stipendia 

(1) Studentům ČVUT FD se poskytují stipendia podle pravidel stanovených Stipendijním 

řádem ČVUT. 

(2) Výši prospěchového stipendia stanoví děkan pokynem. 

Článek 14 - Tvůrčí činnost 

(1) Tvůrčí činnost je základním právem a povinností akademického pracovníka ČVUT 

FD
16

. Uskutečňuje se v rámci akademické svobody tvůrčí činnosti jako základ 

vzdělávací činnosti. 

(2) Tvůrčí činnost se na ČVUT FD uskutečňuje ve vědních oblastech v souladu se 

strategickým záměrem ČVUT FD a konkrétními výzkumnými záměry jednotlivých 

pracovišť. ČVUT FD usiluje o vytvoření vhodných podmínek pro tvůrčí činnost svých 

akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a studentů. 

(3) ČVUT FD jménem ČVUT vstupuje do právních vztahů s jinými subjekty v zájmu 

realizace a obchodního využití výsledků tvůrčí činnosti. 

Článek 15 - Zahraniční vztahy 

(1) ČVUT FD organizuje a rozvíjí zahraniční vztahy a aktivity. Zahraniční vztahy mohou na 

ČVUT FD uskutečňovat též spolky zaměstnanců, studentů a absolventů ČVUT FD, 

popřípadě zaměstnanci a studenti individuálně. 

(2) Zahraniční vztahy se uskutečňují zejména v oblasti vzdělávací, tvůrčí a kulturní. 

(3) Smluvní vztahy se zahraničními partnery musí být v souladu se zvláštními předpisy 

nebo s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Smlouvy mohou 

být podepisovány pouze osobami, které jsou oprávněny jednat v těchto otázkách za 

ČVUT. 

Článek 16 - Výroční zprávy, hodnocení činnosti ČVUT FD 

(1) Děkan předkládá každoročně AS FD ke schválení výroční zprávu o činnosti ČVUT FD 

a výroční zprávu o hospodaření ČVUT FD. 

(2) Po schválení AS FD předkládá děkan obě výroční zprávy rektorovi a zveřejňuje je 

prostřednictvím veřejné části internetových stránek ČVUT FD. 

(3) Závěry výročních zpráv se využívají v řídicí činnosti a pro účely případného upřesnění 

strategického záměru ČVUT FD. 

(4) Na ČVUT FD se provádí pravidelné hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností (dále jen „vnitřní hodnocení“) v souladu s vnitřními předpisy ČVUT
17

 a se 

strategickým záměrem ČVUT FD. 

(5) Součástí hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti jsou ankety studentů, pořádané 

zpravidla v každém semestru. 

(6) ČVUT FD postupuje při zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a při svém 

vnitřním hodnocení podle Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 

a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností ČVUT; tato pravidla jsou vnitřním předpisem ČVUT. 

                                            
16

 § 70 odst. 1 zákona. 
17

 Čl. 46 odst. 2 písm. j) Statutu ČVUT - Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT. 
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ČÁST TŘETÍ – ORGÁNY ČVUT FD 

Článek 17 - Členění orgánů ČVUT FD 

(1) Samosprávnými akademickými orgány ČVUT FD jsou: 

a) Akademický senát, 

b) děkan, 

c) Vědecká rada, 

d) Disciplinární komise. 

(2) Dalším orgánem ČVUT FD je tajemník fakulty (dále jen „tajemník“). 

Článek 18 - Akademický senát ČVUT FD 

(1) AS FD je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT FD. 

(2) Členy AS FD
18

 volí ze svých řad členové akademické obce ČVUT FD. AS FD a jeho 

členové jsou odpovědni za svou činnost členům akademické obce ČVUT FD. 

(3) Při výkonu své funkce nejsou členové AS FD vázáni názorem jiných samosprávných 

akademických orgánů ČVUT FD nebo dalších vedoucích zaměstnanců ČVUT FD. 

(4) Členové AS FD dbají zájmů ČVUT jako celku a při rozhodování se řídí svým 

svědomím. 

(5) Způsob volby do AS FD upravuje Volební řád AS FD, který je vnitřním předpisem 

ČVUT FD. 

(6) Způsob hlasování a schopnost usnášení AS FD upravuje Jednací řád AS FD (dále jen 

„JŘ AS FD“), který je vnitřním předpisem ČVUT FD. 

(7) AS FD deleguje své zástupce do orgánů reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 

1 písm. a) zákona. 

(8) Funkční období AS FD je nejvýše tříleté, členové AS jsou voleni do konce jeho 

funkčního období. 

(9) Členství v AS FD je neslučitelné s výkonem funkce rektora, prorektora, kvestora, 

děkana, proděkana, tajemníka a vedoucích jednotlivých pracovišť ČVUT FD. 

Článek 19 

(1) AS FD na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo 

zrušení fakultních pracovišť. 

(2) AS FD dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání 

a) členů vědecké rady, 

b) členů a náhradníků Disciplinární komise. 

(3) AS FD schvaluje 

a) na návrh děkana strategický záměr vzdělávání a tvůrčí činnosti ČVUT FD 

a každoroční plán jeho realizace vypracovaný v souladu se strategickým záměrem 

ČVUT po projednání ve VR FD, 

b) rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontro luje jejich 

využívání, 

                                            
18

 § 26 odst. 1 zákona. 
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c) výroční zprávu o činnosti ČVUT FD výroční zprávu o hospodaření ČVUT FD 

předložené děkanem, 

d) podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na ČVUT 

FD. 

(4) AS FD 

a) na návrh člena AS FD a poté, co si opatřil stanovisko děkana, schvaluje návrh JŘ 

AS FD, 

b) na návrh děkana schvaluje návrhy vnitřních předpisů ČVUT FD
19

 

(5) AS FD se usnáší o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání 

z funkce. 

(6) AS FD se vyjadřuje 

a) k návrhům studijních programů, které mají být uskutečňovány na ČVUT FD, 

a projednává návrhy na jejich zrušení, 

b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany, 

c) ke jmenování čestných členů VR FD, 

d) k dalším záležitostem, pokud to stanoví vnitřní předpis ČVUT nebo vnitřní předpis 

ČVUT FD, pokud se na tom sám usnese nebo pokud jej o vyjádření požádá děkan. 

(7) AS FD si může vyžádat stanovisko jiného orgánu ČVUT FD. 

(8) Člen AS FD má právo obrátit se na děkana s požadavkem na poskytnutí informací, 

které souvisejí s výkonem funkce člena AS. 

(9) AS FD má právo se seznamovat se závěry jednání jiných orgánů ČVUT FD, kolegia 

děkana a dalších poradních orgánů děkana. 

Článek 20 - Děkan 

(1) V čele fakulty je děkan
20

, který řídí její činnost; jedná a rozhoduje ve věcech ČVUT FD, 

pokud zákon nestanoví jinak. 

Článek 21 

(1) Děkan zejména 

a) po vyjádření AS FD jmenuje a odvolává proděkany, 

b) s předchozím souhlasem AS FD jmenuje a odvolává členy VR FD, 

c) s předchozím souhlasem AS FD jmenuje a odvolává členy a náhradníky 

Disciplinární komise ČVUT FD, 

d) jmenuje a odvolává tajemníka fakulty, 

e) jmenuje a odvolává vedoucí jednotlivých pracovišť, 

f) v oblastech stanovených zákonem, Statutem ČVUT a tímto statutem vydává po 

schválení AS FD a AS ČVUT vnitřní předpisy ČVUT FD. 

g) v rámci své samostatné působnosti dále vydává opatření, příkazy, směrnice 

a pokyny. 

h) nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje ve věci přijetí ke studiu a o právech 

a povinnostech studentů, 

i) jmenuje a odvolává členy komisí pro státní zkoušky, 

                                            
19

 Čl. 40 odst. 2 statutu. 
20

 § 28 zákona. 
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j) jedná v pracovněprávních vztazích dle čl. 29 odst. 4 písm. e) Statutu ČVUT, 

k) poskytuje tvůrčí volno
21

 akademickým pracovníkům fakulty na jejich žádost. 

(2) Děkan poskytne a zajistí poskytnutí informací členům AS FD podle článku 19 odst. 8. 

(3) Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS FD rektor. 

(4) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na 

fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. 

Článek 22 - Proděkani 

(1) Proděkani zastupují děkana v rozsahu, který jim děkan určí. Děkan pověří jednoho 

z proděkanů, aby ho v době jeho nepřítomnosti zastupoval v plném rozsahu. 

(2) Proděkany jmenuje a odvolává podle § 27 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 5 zákona 

děkan. 

(3) Úseky činnosti proděkanů a jejich působnost včetně určení pracovníků, jim 

podřízených, stanoví děkan opatřením. 

(4) Proděkani jsou oprávněni na vymezeném úseku činnosti jednat ve věcech týkajících 

se ČVUT FD v rozsahu zmocnění děkanem. Za svoji činnost jsou odpovědni děkanovi. 

(5) Děkan ustanovuje a odvolává na základě návrhu jednotlivých proděkanů zástupce 

proděkanů. 

Článek 23 - Vědecká rada ČVUT FD 

(1) Předsedou VR FD je děkan ČVUT FD, který jmenuje a odvolává ostatní členy VR FD 

po předchozím souhlasu AS FD. Členství ve VR FD je nezastupitelné. 

(2) Do působností VR FD patří projednávání a schvalování otázek a oblastí uvedených 

v § 30 zákona. 

(3) Členy VR FD jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňu je 

vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové 

akademické obce ČVUT. 

(4) Vědecká rada zejména 

a) projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty 

vypracovaný v souladu se strategickým záměrem ČVUT a návrhy každoročního 

plánu realizace strategického záměru fakulty, 

b) schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, 

a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení Vědecké radě ČVUT; 

projednává i návrhy na jejich zrušení, 

c) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo 

prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na 

fakultě, 

d) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení 

ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě, 

e) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem 

v rozsahu stanoveném zákonem, 

f) schvaluje děkanem navržené odborníky za členy komisí pro státní zkoušky
22

, 

                                            
21

 § 76 zákona. 
22

 § 53 odst. 2 zákona. 
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g) schvaluje jmenování školitelů z řad odborníků, kteří nejsou docenty ani profesory, 

h) schvaluje děkanem navrženou komisi pro habilitační řízení a v řízení ke jmenování 

profesorem
23

, 

i) vyjadřuje se zejména k záležitostem, které ji předloží děkan. 

(5) VR FD má právo se seznamovat se závěry jednání jiných orgánů ČVUT FD, kolegia 

děkana a dalších poradních orgánů děkana. 

(6) Svolávání VR FD, způsob usnášení a další procedurální otázky týkající se jejího 

jednání, funkční období, členství a administrativní agendu upravuje Jednací řád VR 

FD, který vydává děkan jako vnitřní předpis ČVUT FD. 

Článek 24 - Disciplinární komise ČVUT FD 

(1) Členy Disciplinární komise ČVUT FD jmenuje a odvolává děkan
24

 z řad členů 

akademické obce ČVUT FD. Polovinu členů Disciplinární komise ČVUT FD tvoří 

studenti. Disciplinární komise ČVUT FD si ze svých členů volí a odvolává svého 

předsedu. 

(2) Funkční období členů Disciplinární komise ČVUT FD je nejvýše dvouleté. 

(3) Disciplinární komise ČVUT FD projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných 

ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na ČVUT FD a předkládá návrh 

na rozhodnutí děkanovi. 

(4) Disciplinární řízení je upraveno v § 64 až 69 zákona. 

(5) V řízení a jednání před Disciplinární komisí ČVUT FD se postupuje podle 

Disciplinárního řádu pro studenty ČVUT, který je vnitřním předpisem ČVUT. 

Článek 25 - Tajemník fakulty 

(1) Tajemníka fakulty jmenuje a odvolává podle § 32 odst. 2 zákona děkan. Ze své 

činnosti je tajemník odpovědný děkanovi a je povinen řídit se jeho pokyny. 

(2) Tajemník řídí hospodaření s prostředky ČVUT FD a vnitřní správu ČVUT FD v souladu 

se zvláštními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT, v souladu s Pravidly hospodaření 

ČVUT a předpisy ČVUT FD. 

(3) Tajemník stojí v čele děkanátu a řídí jeho činnost v rozsahu stanoveném opatřením 

děkana. 

ČÁST ČTVRTÁ – PRACOVIŠTĚ ČVUT FD 

Článek 26 - Členění ČVUT FD 

(1) Organizační strukturu ČVUT FD stanoví Organizační řád (Příloha č. 1). 

(2) Pracoviště fakulty nejsou právnickými osobami. 

(3) Funkční místa vedoucích pracovišť fakulty se obsazují v souladu s Řádem výběrového 

řízení pro obsazování míst akademických pracovníků ČVUT, který je vnitřním 

předpisem ČVUT. 

(4) Podrobnosti o organizaci jednotlivých pracovišť stanoví děkan opatřením. 

                                            
23

 § 72 a § 74 zákona. 
24

 § 31 zákona. 
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Článek 27 - Děkanát ČVUT FD 

(1) Děkanát je výkonným útvarem fakulty. 

(2) V čele děkanátu stojí tajemník. 

Článek 28 - Akademické poradní sbory ČVUT FD 

(1) Akademické poradní sbory ČVUT FD zřizuje děkan. Mohou být stálé nebo zřízeny 

ad hoc. 

(2) Stálými akademickými poradními sbory děkana jsou kolegium děkana a grémium 

děkana. Členy kolegia děkana jsou děkan, proděkani, tajemník fakulty, předseda AS 

FD a případně další zaměstnanci jmenovaní děkanem. Grémium děkana tvoří členové 

kolegia děkana, vedoucí pedagogických a vědeckých pracovišť, zástupce studentské 

komory AS FD a další osoby jmenované děkanem. 

(3) Kolegium děkana a grémium děkana svolává a jeho jednání řídí děkan. Podrobnosti 

týkající se kolegia a grémia děkana, může děkan stanovit opatřením. 

(4) Akademické poradní sbory se o svých doporučeních usnášejí hlasováním. Hlasování 

je platné při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů akademického poradního 

sboru. Výsledky hlasování jsou součástí zápisu z jednání. 

(5) Z jednání všech akademických poradních sborů se pořizuje zápis. 

ČÁST PÁTÁ – STUDENTI A ZAMĚSTNANCI ČVUT FD, DOCENTI 
A PROFESOŘI 

Článek 29 - Studenti 

(1) Postavení, práva a povinnosti studentů ČVUT FD jsou upraveny ustanoveními § 61 

až 63 zákona a čl. 33 Statutu ČVUT. 

(2) Akademické tituly přiznávané absolventům příslušného programu studia a vydávání 

dokladů o ukončení studia jsou upraveny v zákoně § 44 až 47 a 57 a v čl. 10 toho to 

statutu. 

(3) Poplatky spojené se studiem upravuje § 58 zákona, čl. 11 Statutu ČVUT a jeho 

Příloha č. 5. 

(4) Podrobnosti průběhu studia a řízení ve věcech studia jsou upraveny Studijním 

a zkušebním řádem pro studenty ČVUT, který je vnitřním předpisem ČVUT. Další 

podrobnosti stanovuje čl. 7 tohoto statutu. 

(5) Zaviněné porušení povinností stanovených zákonem, vnitřními předpisy ČVUT 

a vnitřními předpisy ČVUT FD může být považováno za disciplinární přestupek podle 

§ 64 zákona. 

(6) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přerušení studia přestává být osoba 

studentem. Dnem opětovného zápisu do studia po přerušení se osoba znovu stává 

studentem. 
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Článek 30 - Zaměstnanci ČVUT FD 

(1) Zaměstnanci pracující na ČVUT FD včetně zaměstnanců, kteří vykonávají práce 

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jsou v pracovněprávních 

vztazích k ČVUT. 

(2) Pracovněprávní vztahy na ČVUT FD jsou v kompetenci děkana za podmínek 

stanovených zákonem, zvláštním právním předpisem
25

, statutem a případnou 

dohodou podle § 24 odst. 4 zákona. 

(3) Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní 

asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou 

zaměstnanci ČVUT vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu 

práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost
26

. 

(4) Pracovní místa akademických pracovníků na ČVUT FD se obsazují podle ustanovení 

§ 77 zákona. Podrobnosti stanoví Řád výběrového řízení pro obsazování míst 

akademických pracovníků ČVUT, který je vnitřním předpisem ČVUT. 

(5) Pracovní místa tajemníka fakulty, vedoucích ústavů, vedoucích laboratoří a dalších 

míst vedoucích zaměstnanců se obsazují výběrovým řízením podle vnitřního předpisu 

ČVUT. Pro tyto případy se použije Řád výběrového řízení pro obsazování míst 

akademických pracovníků ČVUT obdobně s přihlédnutím k čl. 4 odst. 3. 

(6) Další pracovní místa obsazovaná na ČVUT FD na základě výběrového řízení stanoví 

děkan. 

(7) Akademickému pracovníku fakulty se poskytne na jeho návrh tvůrčí volno v délce 

6 měsíců jedenkrát za 7 let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění 

vzdělávacích úkolů fakulty. O poskytnutí tvůrčího volna rozhoduje děkan. 

(8) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou upravena v ustanoveních 

§ 71 až 75 zákona. Seznam akreditovaných oborů, v nichž je ČVUT FD oprávněna 

konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, je zveřejněn ve veřejné 

části internetových stránek ČVUT FD. Proceduru habilitačních a jmenovacích řízení 

upřesňuje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT, který je 

vnitřním předpisem ČVUT. 

(9) Rektor může na návrh děkana jmenovat profesora, který ukončil pracovní poměr na 

ČVUT, emeritním profesorem. Ustanovení, působnost a postavení emeritního 

profesora se řídí Statutem emeritního profesora ČVUT, který je vnitřním předpisem 

ČVUT. 

(10) Postavení hostujících profesorů stanoví Statut hostujícího profesora ČVUT, který je 

vnitřním předpisem ČVUT. 

                                            
25

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
26

 § 70 odst. 1 zákona. 
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ČÁST ŠESTÁ – EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ A HOSPODAŘENÍ 
ČVUT FD 

Článek 31 - Ekonomické zabezpečení ČVUT FD 

(1) ČVUT FD hospodaří s finančními zdroji z dotace a příspěvku na základě rozpočtu 

ČVUT, s prostředky získanými hlavní činností, s prostředky získanými doplňkovou 

činností, dary a dalšími zdroji. 

(2) Děkan je oprávněn nakládat za ČVUT s majetkem evidovaným v rámci ČVUT FD 

s výjimkou právních úkonů uvedených v § 15 odst. 1 a 5 zákona a čl. 36 odst. 5 

Statutu ČVUT. 

(3) ČVUT FD má právo využívat podnikatelských oprávnění nebo oprávnění 

k podnikatelské činnosti podle zvláštních předpisů, která jsou podmínkou výkonu 

doplňkové činnosti podle § 20 odst. 2 zákona, jejichž nositelem je ČVUT. 

Článek 32 - Hospodaření ČVUT FD 

(1) Hospodaření ČVUT FD se řídí zásadami uvedenými v § 20 zákona a Pravidly 

hospodaření ČVUT, které jsou Přílohou č. 2 Statutu ČVUT. 

(2) ČVUT FD sestavuje svůj rozpočet, který nesmí být deficitní. 

Článek 33 - Kontrola hospodaření 

(1) Ke kontrole hospodaření na ČVUT FD musí všechna pracoviště poskytnout 

neprodleně všechny potřebné podklady. Na vyžádání jsou povinna podat písemné 

vyjádření ke kontrolnímu zjištění. 

(2) Kontrola hospodaření se provádí v souladu se zákonem o finanční kontrole
27

 a jinými 

právními předpisy, v souladu se smluvní povinností, vnitřními předpisy ČVUT a též na 

základě rozhodnutí rektora. 

(3) AS FD provádí kontrolu využívání finančních prostředků pro ČVUT FD jako celek. 

(4) Výsledky kontrol se využívají pro operativní řízení i pro přípravu strategického záměru 

ČVUT FD. 

ČÁST SEDMÁ – CEREMONIÁL ČVUT FD 

Článek 34 - Insignie a taláry ČVUT FD 

(1) Vnějším výrazem pravomoci a odpovědnosti představitelů ČVUT FD při slavnostních 

příležitostech jsou insignie ČVUT FD. 

(2) Insignie ČVUT FD tvoří žezlo děkana, řetězy děkana a proděkanů. 

(3) Žezlo děkana se používá při akademických obřadech ČVUT. 

(4) Pečeť ČVUT používá ČVUT FD k označení významných dokumentů ČVUT FD podle 

směrnice stanovené rektorem. 

(5) Řetězy ČVUT FD jsou oprávněni používat při slavnostních příležitostech 

 děkan, proděkani a zástupci proděkanů, 

 předseda AS FD a místopředseda AS FD, 

                                            
27

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
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 promotoři, 

 ve výjimečných případech další osoby podle pokynů děkana. 

(6) Řetěz ČVUT FD, který není insignií, je oprávněn používat při akademických obřadech 

a jiných slavnostních příležitostech předseda AS FD. 

(7) Taláry ČVUT jsou při slavnostních příležitostech, kromě akademických pracovníků 

ČVUT FD, oprávněni užívat 

 členové VR FD, 

 významní hosté podle rozhodnutí děkana, 

 tajemník fakulty, případně další zaměstnanci podle pokynů děkana, 

 ve výjimečných případech další osoby podle pokynů děkana. 

(8) Dokumentace insignií a talárů ČVUT je uložena v archivu ČVUT. 

Článek 35 - Inaugurace děkana 

(1) Slavnostní inaugurace děkana po jeho jmenování rektorem probíhá na slavnostním 

shromáždění akademické obce ČVUT FD. 

(2) Při inauguraci skládá děkan do rukou předsedy AS FD slavnostní slib, jehož text je 

uveden v Příloze č. 3 Statutu ČVUT – Slavnostní sliby. 

(3) Po složení slavnostního slibu předává předseda AS FD děkanovi řetěz děkana ČVUT 

FD jako výraz pravomoci a odpovědnosti děkana. 

Článek 36 - Imatrikulace a promoce 

ČVUT FD organizuje slavnostní imatrikulace studentů a promoce absolventů 

bakalářských a magisterských studijních programů. Promoce absolventů doktorských 

studijních programů a čestných doktorů (nositel titulu „doctor honoris causa“) a předávání 

jmenovacích dekretů docentům organizuje Rektorát ČVUT. Součástí těchto slavnostních aktů 

je akademický slib imatrikulační, resp. promoční slib bakalářský, magisterský, doktorský 

a docentský, jejichž znění jsou uvedena v Příloze č. 3 Statutu ČVUT. 

Článek 37 - Medaile udělovaná ČVUT FD 

(1) ČVUT FD uděluje svým zaměstnancům a dalším osobnostem, kteří se zasloužili 

o rozvoj ČVUT FD nebo přispěly k rozvoji vědy a vzdělanosti, Medaili Františka Josefa 

Gerstnera. 

(2) Kritéria pro udělení medaile stanoví statut medaile schválený AS FD. 

(3) Dokumentace o udělení medailí ČVUT FD a diplomů k nim vydávaných je uložena 

v archivu ČVUT. 
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ČÁST OSMÁ – USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ 
A ZÁVĚREČNÁ 

Článek 38 - Razítka ČVUT FD 

(1) ČVUT FD používá kulatá a řádková razítka. 

(2) Používání kulatých razítek stanoví zákon
28

. 

(3) Podobu razítek a pravidla pro jejich užívání stanoví směrnice děkana. 

Článek 39 - Úřední deska a doručování 

(1) ČVUT FD má úřední desku. 

(2) Úřední deska je zřetelně označena a je umístěna na trvale veřejně přístupném místě 

na adrese ČVUT FD Konviktská 20, 110 00 Praha 1. Písemnosti vyvěšené na úřední 

desce se zveřejňují též způsobem umožňujícím dálkový přístup (ve veřejné části 

internetových stránek ČVUT FD). 

(3) Na úřední desce (ve veřejné části internetových stránek ČVUT FD) se zveřejňuje 

a) výše poplatku za úkony spojené s habilitačním řízením, 

b) písemnosti, které se nepodaří v řízení podle § 68 zákona doručit z důvodu, že 

student nesplnil povinnost vyplývající z § 63 odst. 3 písm. b) zákona, nebo 

nepodaří-li se doručit písemnost na adresu pro doručování uvedenou studentem 

v informačním systému ČVUT nebo uvedenou v žádosti či v odvolání studenta, 

doručí se písemnost veřejnou vyhláškou
29

 (na úřední desce), přičemž ČVUT FD 

není povinna studentovi ustanovit opatrovníka. 

(4) ČVUT FD zřizuje i informační desku ve formě dotykové obrazovky, na které se 

zveřejňují informace týkající se ČVUT FD. 

(5) Uchazečům o studium se doručují písemnosti v souladu s § 69a zákona 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo přímo. V případě, že je 

rozhodnutím vydaným v řízení podle ustanovení § 50 zákona vyhověno žádosti 

uchazeče o přijetí ke studiu, rozhodnutí se uchazeči doručí prostřednictvím 

informačního systému ČVUT, pokud s tímto způsobem doručení uchazeč předem na 

přihlášce souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí tímto způsobem se 

považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí uchazeči v informačním 

systému ČVUT. 

(6) V případě, kdy se vyhovuje žádosti studenta ve věcech podle § 68 odst. 1 písm. a), b) 

a d) zákona, respektive rozhodnutí ve věcech podle § 68 odst. 1 písm. e), se doručují 

písemnosti prostřednictvím informačního systému ČVUT; za den doručení a oznámení 

tímto způsobem se považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí 

v informačním systému ČVUT. 

(7) V případě učinění výzvy k vyjádření se k podkladům rozhodnutí podle § 68 odst. 1 

písm. g) zákona se doručuje výzva prostřednictvím informačního systému ČVUT. 

                                            
28

 Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonu, ve znění 

pozdějších předpisů. 
29

 § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 
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Článek 40 - Přílohy a vnitřní předpisy ČVUT FD 

(1) Nedílnou součástí tohoto statutu je: 

Příloha 1 – Organizační řád ČVUT FD. 

(2) Vnitřními předpisy ČVUT FD podle § 33 zákona jsou: 

a) Statut ČVUT FD, 

b) Volební řád AS FD, 

c) Jednací řád AS FD, 

d) Jednací řád VR FD, 

e) Řád doktorského studia na ČVUT FD 

(3) FD používá Disciplinární řád pro studenty ČVUT jako vnitřní předpis ČVUT FD. 

(4) Vnitřní předpisy ČVUT FD se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek ČVUT 

FD včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti. 

Článek 41 - Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Statut ČVUT FD ze dne 24. dubna 2013 ve znění jeho pozdějších změn 

a doplňků. 

(2) Tento statut ČVUT FD včetně přílohy byl schválen AS FD v Praze dne 22.11.2017 

a AS ČVUT dne 13.12.2017. 

(3) Tento statut ČVUT FD nabývá účinnosti dnem schválení AS ČVUT. 

Ing. Martin Jacura, Ph.D. 

předseda AS ČVUT FD 

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. 

děkan ČVUT FD 



Organizační řád ČVUT FD 

408 

Příloha č. 1 

ke Statutu ČVUT FD 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD 
Organizační řád je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty 

dopravní (dále jen „ČVUT FD“), který upravuje vnitřní organizaci ČVUT FD v souladu se 

zákonem, ostatními zvláštními předpisy a statutem ČVUT. 

Článek 1 - Základní ustanovení 

(1) ČVUT FD má sídlo děkanátu v budově s adresou: Konviktská 20, 110 00 Praha 1. 

Dále jsou její součástí budovy s adresami: Na Florenci 25, 110 00 Praha 1 a Horská 3, 

128 03 Praha 2. ČVUT FD – pracoviště Děčín je umístěno v budově s adresou: 

Pohraniční 1, 405 01 Děčín. Adresa sídla děkanátu je úřední adresou ČVUT FD. 

(2) Překlad názvu v jazyce anglickém zní „Czech Technical University in Prague Faculty 

of Transportation Sciences“, ve zkratce „CTU FTS“. 

Článek 2 - Členění ČVUT FD 

(1) ČVUT FD se člení na: 

a) ústavy v Praze, 

b) samostatné laboratoře, 

c) pracoviště Děčín, 

d) děkanát. 

Článek 3 - Ústavy 

(1) Ústavy jsou základní pracoviště pro pedagogickou, vědeckou a výzkumnou činnost. 

(2) Ústavy zřizuje a ruší děkan se souhlasem AS FD. 

(3) V čele ústavu je vedoucí ústavu, kterého na základě výběrového řízení jmenuje 

a odvolává děkan. 

(4) Děkan ustanovuje a odvolává zpravidla na základě návrhu vedoucího ústavu zástupce 

vedoucího ústavu. Rozsah zastupování stanoví vedoucí ústavu a opatření děkana. 

(5) Vedoucí ústavu ustanovuje a odvolává manažera pro pedagogickou činnost 

a manažera projektů, dále může ustanovit a odvolat tajemníka ústavu. Rozsah jejich 

činností stanoví vedoucí ústavu a opatření děkana. 

(6) Ústav se může po předchozím souhlasu děkana členit na oddělení a laboratoře. 

Vedoucí ústavu ustanovuje a odvolává manažera oddělení a laboratoří příslušného 

ústavu. Rozsah jejich činností stanoví vedoucí ústavu. 
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(7) Seznam ústavů: 

a) 16111 (K611) - Ústav aplikované matematiky, 

b) 16112 (K612) - Ústav dopravních systémů, 

c) 16114 (K614) - Ústav aplikované informatiky v dopravě, 

d) 16115 (K615) - Ústav jazyků a společenských věd, 

e) 16116 (K616) - Ústav dopravních prostředků, 

f) 16117 (K617) - Ústav logistiky a managementu dopravy, 

g) 16118 (K618) - Ústav mechaniky a materiálů, 

h) 16120 (K620) - Ústav dopravní telematiky, 

i) 16121 (K621) - Ústav letecké dopravy, 

j) 16122 (K622) - Ústav soudního znalectví v dopravě, 

k) 16123 (K623) - Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 

Článek 4 - Samostatné laboratoře 

(1) Samostatné laboratoře jsou pracoviště pro vědeckou a výzkumnou činnost, ve 

vybraných oborech pro vzdělávací činnost a výcvik. 

(2) Samostatné laboratoře zřizuje a ruší děkan se souhlasem AS FD. 

(3) V čele samostatné laboratoře je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení 

jmenuje a odvolává děkan. 

(4) Děkan ustanovuje a odvolává zpravidla na základě návrhu vedoucího samostatné 

laboratoře zástupce vedoucího samostatné laboratoře. Rozsah zastupování stanoví 

vedoucí samostatné laboratoře. 

(5) Seznam samostatných laboratoří: 

a) 16201 – Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní, 

b) 16202 – Zkušební laboratoř Fakulty dopravní, 

c) 16203 – Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy. 

Článek 5 - Pracoviště Děčín 

(1) Pracoviště Děčín je pracovištěm pro zajištění technicko-provozních podmínek 

realizace studijních programů uskutečňovaných na tomto pracovišti v souladu 

s akreditací udělenou ČVUT FD. 

(2) Pracoviště Děčín zajišťuje další činnosti v oblasti Celoživotního vzdělávání, řešení 

externích projektů, grantů a doplňkové činnosti realizovaných ČVUT FD. 

(3) V čele pracoviště Děčín je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení jmenuje 

a odvolává děkan. 

Článek 6 - Děkanát 

(1) Děkanát je výkonným orgánem pro zajišťování studijní, hospodářské, provozní, 

personální, vědecké a výzkumné činnosti, popř. dalších činností. 

(2) Děkanát fakulty řídí tajemník, kterého na základě výběrového řízení jmenuje 

a odvolává děkan. 

(3) Děkanát se člení na oddělení, referáty a úseky. Vedoucí těchto útvarů ustanovuje 

a odvolává děkan na návrh tajemníka. 
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(4) Seznam pracovišť děkanátu ČVUT FD: 

a) 16911 - sekretariát děkana a tajemníka, 

b) 16921 - studijní oddělení, 

c) 16931 - ekonomické oddělení, 

d) 16932 - oddělení práce a mezd, 

e) 16302 - oddělení počítačové techniky a síťových služeb, 

f) 16801 - oddělení technickoprovozních služeb, 

g) 16810 - úsek správy budovy Konviktská, 

h) 16830 - úsek správy budovy Florenc, 

i) 16820 - úsek správy budovy Horská, 

j) 16840 - úsek správy budovy Sýpka v Děčíně, 

k) 16922 - referát vědy a výzkumu, 

l) 16923 - referát strategie a vnějších vztahů, 

m) 16925 - referát zahraničních styků, 

n) 16924 - referát rozvoje a výstavby, 

o) technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

p) technik požární ochrany. 

Článek 7 - Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Organizační řád ČVUT FD ze dne 24. dubna 2013, ve znění jeho 

pozdějších změn a doplňků. 

(2) Tento Organizační řád ČVUT FD byl schválen AS FD 22.11.2017 a AS ČVUT dne 

13.12.2017. 

(3) Tento Organizační řád nabývá účinnosti dnem schválení AS ČVUT. 

Ing. Martin Jacura, Ph.D. 

předseda AS ČVUT FD 

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. 

děkan ČVUT FD 
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Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 27. 5. 2020 

vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 

v. r. 

předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze 

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA 

ČESKÉM VYSOKÉM UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE 

FAKULTĚ DOPRAVNÍ 

Článek 1 - Úvodní ustanovení 

(1) Tento Řád doktorského studia na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě 

dopravní (dále jen „ŘDS“) jako vnitřní předpis Českého vysokého učení technického 

v Praze Fakulty dopravní (dále jen „ČVUT FD“) stanovuje v souladu s čl. 20 odst. 1 

Studijního a zkušebního řádu (dále jen „SZŘ“) pro studenty Českého vysokého učení 

technického v Praze (dále jen „ČVUT“) podrobnosti studia v doktorských studijních 

programech akreditovaných na ČVUT FD. 

Článek 2 - Organizace studia v doktorských studijních programech 

(1) Studium v doktorských studijních programech (DSP) se řídí podle čl. 19 až 36 SZŘ. 

(2) Nestanoví-li vedoucí školicího pracoviště jinak, jsou doktorandi v prezenční formě 

přítomni na školicím pracovišti minimálně v rozsahu 2 pracovních dnů týdně. 

(3) Doporučený rozsah pedagogické praxe je pro doktorandy v prezenční formě studia 

stanoven na 4 vyučovací hodiny týdně. Tato praxe probíhá po dobu minimálně 

4 semestrů. Rozsah a způsob vykonávání pedagogické praxe může být upraven 

vedoucím školicího pracoviště po dohodě s doktorandem a jeho školitelem. 

Článek 3 - Přijímání ke studiu 

(1) Přijímací řízení do studia v doktorském studijním programu se uskutečňuje zpravidla 

dvakrát ročně na základě písemné přihlášky ke studiu uchazeče, doplněné odborným 

životopisem, dokladem o řádném ukončení magisterského studijního programu 

a rámcovým popisem zamýšlené disertační práce včetně seznamu dosavadních 

publikací uchazeče a seznamu projektů, ve kterých byl uchazeč zapojen. Předchází-li 

termín podání přihlášky termínu uchazečovy státní závěrečné zkoušky v magisterském 

studijním programu, doloží uchazeč doklad o jeho řádném ukončení nejpozději při 

zápisu do studia. 

(2) Pro přijímací řízení je děkanem na návrh proděkana pro vědu a výzkum jmenována 

komise ve složení předseda a minimálně čtyři členové. 

(3) Součástí přijímacího řízení je odborný pohovor za účasti školitele, který na základě 

souborného dokladu o dosavadní vlastní tvůrčí práci uchazeče (např. diplomová práce 

a její odezva, seznam publikací, seznam projektů, případně ocenění a další dosažené 

úspěchy) a dokladech předložených společně s přihláškou umožní posoudit jeho 

předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost, znalosti oboru 

a schopnosti komunikace alespoň v jednom světovém jazyce. 
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(4) O termínech přijímacího řízení jsou uchazeči písemně informováni nejméně 14 dnů 

předem. 

Článek 4 - Hodnocení studia 

(1) Jednou za rok je prováděno hodnocení plnění individuálního studijního plánu (dále jen 

„ISP“) doktoranda (čl. 23, odst. 9 SZŘ) a současně s tím jsou vyhodnoceny body 

podle formuláře Kvantifikovaná kritéria pro hodnocení studentů doktorského studia na 

ČVUT Fakultě dopravní (dále jen „Kvantifikovaná kritéria“). 

(2) Základním nástrojem pro hodnocení odborné publikační činnosti doktoranda je 

aplikace
1
 „Hodnocení studentů doktorského studijního programu“ (dále jen 

„Hodnocení“). 

(3) Bodové hodnocení odborné publikační činnosti (spolu s další hodnocenou činností 

doktoranda) stanoví děkan směrnicí. Pro hodnocení publikací se použije vždy 

aktuálně platná směrnice. 

(4) Podklady pro Kvantifikovaná kritéria v aplikaci „Hodnocení“ připraví doktorand. Do 

hodnocení se uvádí zejména výsledky uvedené v aplikaci V3S, dále pedagogická 

činnost a zapojení do vědy a výzkumu na pracovišti. Hodnocení ověřuje a potvrzuje 

školitel doktoranda, vedoucí školicího pracoviště a předseda oborové rady programu 

(ORP). Doktorand vyplní v aplikaci „Hodnocení“ dosažené výsledky za hodnocené 

období. 

(5) Povinností školitele je pomocí aplikace „Hodnocení“ důsledně hodnotit doktoranda. 

Školitel v hodnocení jednoznačně uvádí, zda doporučuje pokračovat ve studiu, nebo 

zda s odůvodněním navrhuje studium ukončit. 

(6) Doktorand prezenčního i kombinovaného studia je povinen získat za první rok studia 

minimálně 5 bodů (součet všech kritérií dle formuláře „Kvantifikovaná kritéria“). 

Článek 5 - Stipendium 

(1) Doktorand v prezenční formě studia, který řádně plní povinnosti stanovené v ISP, má 

ve standardní době studia nárok v souladu se Stipendijním řádem ČVUT (dále jen 

„SŘ“) na přiznání doktorského stipendia. Stipendium má dle čl. 6 odst. 1 SŘ složku 

nárokovou, vyplácenou měsíčně v průběhu celého akademického roku, 

a nenárokovou, která je přiznána za vynikající výsledky v pedagogické a tvůrčí 

činnosti. 

(2) Výše nenárokové části se stanovuje na základě dosažených výsledků vědecké 

a tvůrčí činnosti dle bodového zisku v aplikaci „Hodnocení“ v daném kalendářním roce. 

Tuto nenárokovou složku stipendia přiznává dle čl. 6 odst. 3 SŘ děkan nebo rektor na 

návrh školitele, vedoucího ústavu nebo oborové rady. 

(3) Pravidla pro stanovení nenárokové složky stipendia jsou stanovena Směrnicí děkana 

pro metodické hodnocení studentů DSP. 

Článek 6 - Školitel a školicí pracoviště 

(1) Úlohu školitele, jeho práva a povinnosti stanovuje čl. 23 SZŘ. 

(2) Školitel nese odpovědnost za vědeckou výchovu studenta. Školitel má odpovědnost 

za kvalitu doktorského projektu (tématu disertační práce) a za odborné vedení 

studenta. 

                                            
1
 Pro hodnocení studentů slouží aplikace přístupná z adresy https://hs.fd.cvut.cz. 
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(3) Povinností školicího pracoviště je v součinnosti se školitelem zabezpečit základní 

provozní podmínky ke studiu doktoranda. 

(4) Povinností školitele je úzce spolupracovat s vedoucím školicího pracoviště, 

konzultovat s ním ISP studenta a další záležitosti týkající se studia. 

Článek 7 - Odborná studie a rozprava na školicím pracovišti 

(1) Součástí studijního bloku v odborné činnosti je Studie, která je písemnou přípravou na 

disertační práci. 

(2) Součástí předkládané Studie musí být podrobná rešerše řešené problematiky ve světě 

(State of the Art) a publikované výsledky doktoranda (minimální požadavek: 

konferenční příspěvek). 

(3) Vedoucí školicího pracoviště stanoví nejméně jednoho oponenta studie. Oponentem 

musí být odborník v příslušném vědním oboru, který má alespoň titul Ph.D., CSc. či 

zahraniční ekvivalent. Oponent studie nesmí být pracovníkem školicího pracoviště. 

(4) Rozprava se koná na školicím pracovišti před komisí a za účasti dalších členů 

školicího pracoviště, případně dalších zvaných odborníků. Komise je nejméně 

čtyřčlenná, členy komise jsou vždy vedoucí pracoviště, školitel, minimálně jeden člen 

ORP a oponent studie. Na základě rozpravy vysloví komise souhlas se závěry studie 

a současně i souhlas s pokračováním studia, nebo v případě neúspěšné obhajoby 

studie komise vyzve doktoranda k jejímu přepracování a současně stanoví termín pro 

opakování rozpravy. 

(5) Další podmínky pro náležitosti Studie a konání rozpravy na školicím pracovišti stanoví 

děkan směrnicí. 

Článek 8 - Státní doktorská zkouška 

(1) Konání Státní doktorské zkoušky (dále jen „SDZ“) se řídí podle čl. 29 SZŘ. Studenti 

doktorského studia v prezenční i kombinované formě při podání žádosti o vykonání 

SDZ prokáží získání minimálně 20 bodů (součet všech kritérií dle formuláře 

Kvantifikovaná kritéria). 

(2) V prezenční formě doktorského studijního programu musí doktorand podat žádost 

o vykonání SDZ do konce 3. roku studia. SDZ může doktorand v případě neúspěchu 

opakovat pouze jednou a v případě opakovaného pokusu se musí k SDZ přihlásit do 

konce 4. roku studia. 

(3) Nesplnění této podmínky se považuje za porušení studijních povinností a je důvodem 

pro ukončení studia. 

(4) Další podmínky provádění SDZ upraví děkan směrnicí. 

Článek 9 - Disertace 

(1) Studenti doktorského studia v prezenční i kombinované formě při podání žádosti 

o povolení obhajoby disertační práce prokáží získání minimálně 40 bodů (součet 

všech kritérií dle formuláře „Kvantifikovaná kritéria“). 

(2) Doktorand může disertační práci předložit k obhajobě pouze v případě, že již 

publikoval nebo má k publikaci přijatý: 

a) alespoň jeden odborný článek v impaktovaném časopise databáze WoS 

SCI-Expanded kvartilu Q1, Q2 nebo Q3 alespoň v jednom z oborů, ve kterém byl 

časopis zařazen alespoň jednou v posledních dvou letech před podáním článku, 

nebo 
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b) alespoň dva odborné články evidované v databázi Scopus, nebo 

c) alespoň jeden odborný článek evidovaný v databázi Scopus a současně alespoň 

dva autorské konferenční příspěvky evidované v databázi Conference Proceedings 

Citation Index (Web of Science Group). 

(3) U všech výše uvedených výsledků platí, že doktorand musí být prvním (hlavním) 

autorem výsledku, nebo musí mít nejméně třetinový autorský podíl. Publikace musí mít 

jasný vztah k vědecké práci spojené s disertační prací. 

(4) V případě, že doktorand podává disertační práci jako soubor publikací a přijatých 

rukopisů opatřených spojujícím textem, musí být alespoň tři z nich odborné články 

v impaktovaných časopisech. Alespoň u dvou publikací musí být doktorand uveden 

jako první (hlavní) autor a minimálně jedna publikace musí být zveřejněna 

v impaktovaném časopise kvartilu Q1 nebo Q2. 

Článek 10 - Ukončení studia 

(1) Studium se, kromě případů daných SZŘ, ukončuje: 

a) v případě opakovaného nedostavení se k projednání studijních záležitostí na výzvu 

pracovníka Referátu vědy a výzkumu, 

b) v případě nedosažení minimálního počtu bodů získaných v daném hodnotícím 

období a vedených v aplikaci „Hodnocení“, 

c) v případě negativního semestrálního hodnocení plnění povinností ISP školitelem 

a současného návrhu na ukončení studia vedoucím školicího pracoviště 

a předsedou ORP, 

d) nesložením SDZ nebo nesložením opakované SDZ v předepsaných termínech, 

e) nesplněním povinnosti odborné stáže na zahraničním pracovišti (nebo jiné formy 

přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci) dle SZŘ ČVUT. Splnění této 

povinnosti student prokazuje nejpozději do doby podání přihlášky k obhajobě. 

Všechny tyto případy se považují za nesplnění požadavků vyplývajících ze 

studijního a zkušebního řádu podle čl. 34 odst. 7, písm. b) SZŘ. Proti rozhodnutí se 

student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení k odvolacímu 

správnímu orgánu, jímž je rektor ČVUT. Odvolání se podává prostřednictvím Referátu 

pro vědu a výzkum v písemné formě. 

Článek 11 - Vzdálená přítomnost oponenta / člena komise 

(1) Při konání SDZ nebo při obhajobě disertační práce je možno řešit účast maximálně 

dvou osob oprávněných hlasovat, vyjma předsedy a místopředsedy komise, 

vzdálenou účastí prostřednictvím teleprezenčních technologií. 

(2) Typicky je vhodné využít tuto možnost pro účast oponenta nebo člena komise ze 

zahraničí. 

(3) Podmínkou použití vzdálené účasti je předchozí souhlas proděkana pro vědu 

a výzkum, předsedy komise a informování všech členů komise. 

Článek 12 - Opatření k odstranění tvrdosti 

(1) Pokud by aplikací tohoto předpisu mělo dojít k nepřiměřené tvrdosti, může děkan 

učinit opatření k jejímu odstranění a povolit výjimku. O udělení takové výjimky děkan 

informuje na nejbližším jednání Vědeckou radu ČVUT FD a Akademický senát ČVUT 

FD. 
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(2) Výjimkou nelze porušit omezení maximální doby studia, která je stanovena čl. 3 

odst. 8, 9 a čl. 19 odst. 7 SZŘ. 

Článek 13 - Ustanovení přechodná a závěrečná 

(1) Pro doktorské studijní programy, které jsou členěny na studijní obory, plní úlohu ORP 

pro daný studijní obor Oborová rada oboru (ORO). 

(2) V případech, které nejsou řešeny SZŘ ani tímto ŘDS, jakož i v případech sporných, 

rozhoduje s písemným odůvodněním děkan fakulty. 

(3) Nesplnění požadavků stanovených ŘDS se posuzuje jako nesplnění studijních 

požadavků a studium se ukončuje (čl. 20 odst. 3 SZŘ). 

(4) ŘDS byl schválen Akademickým senátem ČVUT FD dne 19. 5. 2020 a Akademickým 

senátem ČVUT dne 27. 5. 2020. 

(5) ŘDS nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem ČVUT a platí pro 

všechny studenty doktorského studia na ČVUT FD. 

(6) Pravidla pro obhajobu disertační práce uvedená v Článku 9 se nevztahují na studenty 

zapsané do doktorského studijního programu před nabytím účinnosti ŘDS, kteří 

odevzdají k obhajobě disertační práci do dvou let od nabytí účinnosti ŘDS. 

(7) Pro studenty prezenčního studia zapsané do doktorského studijního programu před 

1. 5. 2019 je lhůta pro složení SDZ dva roky od nabytí účinnosti ŘDS a lhůta pro 

opakování SDZ 3 roky od nabytí účinnosti ŘDS. 

(8) V souvislosti s tímto Řádem děkan vydává: 

a) Směrnici děkana pro metodické hodnocení studentů DSP, 

b) Směrnici děkana pro provádění odborné rozpravy v doktorském studiu, 

c) Směrnici děkana pro SDZ a obhajoby disertační práce. 

Ing. Jana Kaliková, Ph.D. 

v. r. 

předsedkyně AS ČVUT FD 

Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

v. r. 

děkan ČVUT FD 
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STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY 

ČVUT V PRAZE 
Vnitřní předpis ČVUT v Praze 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), dne 22. září 2017 pod čj. MSMT-25967/2017 Studijní a zkušební řád pro 

studenty Českého vysokého učení technického v Praze. 

Změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení technického 

v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 

a 5 zákona o vysokých školách dne 19. června 2018 pod č. j. MSMT-19935/2018, 

dne 29. listopadu 2018 pod č. j. MSMT39501/2018 a dne 11. března 2020 

pod č. j. MSMT-11693/2020-3. 

ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

(1) Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze 

(dále jen „ČVUT“) se vydává podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) jako vnitřní předpis ČVUT a v souladu 

se Statutem ČVUT. Obsahuje pravidla pro studium v bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programech uskutečňovaných fakultami (dále jen „fakultní 

program“) a pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních 

programech, které nejsou uskutečňovány fakultami (dále jen „nefakultní program“). 

(2) Část druhá, pátá a šestá se vztahuje na studenty, kteří studují v bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programech ve všech formách studia. 

(3) Část třetí se vztahuje na studenty, kteří studují v bakalářských a magisterských 

studijních programech ve všech formách studia. 

(4) Část čtvrtá se vztahuje na studenty, kteří studují v  doktorských studijních programech 

ve všech formách studia. 

(5) Studenti a uchazeči o studium se specifickými potřebami
1
 mají nárok na příslušnou 

úpravu studijních podmínek nebo úpravu přijímací zkoušky s ohledem na své 

specifické potřeby. Tyto úpravy se řídí „Metodickým pokynem o podpoře studentů 

a uchazečů se specifickými potřebami na ČVUT“. 

(6) Studenti v souvislosti s těhotenstvím, porodem a rodičovstvím, a osoby, které převzaly 

dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle 

občanského zákoníku nebo právních předpisů upravujících státní sociální podporu
2
 

(dále jen „studenti-rodiče“) mají nárok na zvláštní úpravy přerušení studia, prodloužení 

lhůt pro plnění studijních povinností a odpočet uznané doby rodičovství od celkové 

doby studia. Tyto úpravy se řídí „Metodickým pokynem o podpoře studentů-rodičů“. 

                                            
1
 Týká se studentů se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickou 

poruchou učení, s psychickou poruchou (včetně poruch autistického spektra a narušené komunikační 

schopnosti) nebo s chronickým somatickým onemocněním. 
2
 § 21 odst. 1 písm. f) zákona. 
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(7) Studenti, kteří předloží fakultě v případě fakultních programů nebo ČVUT v případě 

nefakultních programů potvrzení o tom, že jsou sportovními reprezentanty České 

republiky ve sportovním odvětví, vydané sportovní organizací zastupující toto 

sportovní odvětví v České republice, mají v souvislosti s touto skutečností právo na 

úpravy průběhu studia, které studentovi umožní účast na reprezentaci a nezbytnou 

přípravu. 

ČÁST DRUHÁ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 2 - Organizace akademického roku 

(1) V souladu s § 52 odst. 2 zákona stanoví rektor začátek akademického roku a po 

projednání v Kolegiu rektora vyhlásí závazný harmonogram akademického roku 

ČVUT. 

(2) Akademický rok se dělí na zimní a letní semestr a období prázdnin. 

(3) Harmonogram akademického roku ČVUT stanovuje zejména období výuky, 

zkouškové období, období prázdnin a dalších akademických aktivit. 

(4) V případě fakultních programů děkan nebo v případě nefakultních programů ředitel 

vysokoškolského ústavu či osoba pověřená k tomu rektorem (ve všech případech dále 

jen „děkan“) vyhlásí časový plán akademického roku pro fakultu, vysokoškolský ústav 

nebo nefakultní studijní program. Časový plán je na rozdíl od harmonogramu 

akademického roku ČVUT doplněn o období, v němž se konají státní zkoušky, 

přijímací zkoušky a jiné akademické aktivity specifické pro fakultu, vysokoškolský 

ústav nebo nefakultní studijní program. 

Článek 3 - Studijní programy 

(1) ČVUT uskutečňuje studijní programy 

a) bakalářské podle § 45 zákona, 

b) magisterské podle § 46 zákona, 

c) doktorské podle § 47 zákona. 

(2) Ustanovení čl. 4 odst. 4, čl. 13, čl. 15, čl. 16, čl. 20, čl. 22 odst. 1, čl. 25 odst. 1, čl. 28 

odst. 5, čl. 29 odst. 4, čl. 30 odst. 8, čl. 32 odst. 5, čl. 34 odst. 8 a 9 a čl. 35 odst. 2 

týkajících se fakult se užijí obdobně pro vysokoškolské ústavy ohledně nefakultních 

programů. Pokud má ředitel vysokoškolského ústavu kompetenci děkana 

v záležitostech doktorského studijního programu podle tohoto odstavce, je její výkon 

podmíněn předchozím souhlasem rektora. 

(3) Seznam všech studijních programů ČVUT je zveřejněn ve veřejné části internetových 

stánek ČVUT. Kromě toho jsou seznamy fakultních programů zveřejněny ve veřejné 

části internetových stánek příslušné fakulty. Seznamy studijních programů 

uskutečňovaných na více fakultách jsou zveřejněny ve veřejné části internetových 

stánek všech zúčastněných fakult. Seznamy nefakultních programů jsou zveřejněny 

ve veřejné části internetových stánek příslušného vysokoškolského ústavu nebo 

ČVUT. 

(4) Formy studia uskutečňované ve studijním programu jsou 

a) prezenční, při níž je výuka ve studijním programu uskutečňována za přítomnosti 

studenta ve výukových prostorách, 

b) distanční, při níž je výuka ve studijním programu uskutečňována především na 

základě samostatné práce studenta, 
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c) kombinovaná, při níž je výuka ve studijním programu kombinací prezenční 

a distanční formy studia. Časový rozsah prezenční části kombinované formy studia 

musí být uveden u všech studijních předmětů (dále jen „předmět“). 

(5) Studijní program se může po dobu, po kterou to zákon připouští, členit na obory. 

Studijní obor je složka studijního programu a sestává ze systémově uspořádaných 

předmětů. 

(6) Standardní dobou studia je doba studia stanovená studijním programem vyjádřená 

v rocích nebo semestrech, za kterou by student měl při průměrné studijní zátěži 

studium dokončit. 

(7) Doba studia je doba od prvního zápisu do studia po přijetí do studijního programu do 

ukončení studia podle čl. 34. Do doby studia se započítávají všechna přerušení studia. 

Výjimkou je přerušení po uznanou dobu rodičovství u studentů-rodičů, které se 

nezapočítává do doby studia. 

(8) Maximální doba studia je stanovena v bakalářském a magisterském studijním 

programu na dvojnásobek standardní doby studia a v doktorském studijním programu 

na 8 let. 

(9) Doba studia nesmí překročit maximální dobu studia v příslušném studijním programu. 

Nesplnění této podmínky je důvodem k ukončení studia podle čl. 34 odst. 7 písm. b). 

Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. Ve výjimečných 

případech může děkan na základě žádosti studenta prodloužit maximální dobu studia 

o 8 měsíců. Žádat o prodloužení může student jen jednou v příslušném bakalářském 

nebo magisterském studijním programu. 

(10) Nejdelší celková doba přerušení studia (§ 54 odst. 1 zákona) je taková nejdelší doba 

všech přerušení studia, která je v souladu s odstavci 7 až 9. 

(11) Studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu může 

probíhat též ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově 

související studijní program. Podmínky spolupráce upraví dohoda zúčastněných 

vysokých škol. Studium může být uskutečňováno i ve spolupráci více vysokých škol. 

(12) Absolventům studia ve studijním programu uskutečňovaném v rámci spolupráce se 

zahraniční vysokou školou se uděluje akademický titul podle § 45 odst. 4, § 46 odst. 4 

nebo § 47 odst. 5 zákona a případně také akademický titul zahraniční vysoké školy 

podle právních předpisů příslušného státu. Ve vysokoškolském diplomu je uvedena 

spolupracující zahraniční vysoká škola a případně skutečnost, že udílený zahraniční 

akademický titul je společným titulem udíleným současně i na zahraniční vysoké 

škole. Při uskutečňování studijních programů v rámci spolupráce více vysokých škol 

se postupuje analogicky. 

Článek 3a - Zajištění pokračování ve studiu v důsledku zániku akreditace studijního 

programu 

(1) Studuje-li student akreditovaný studijní program, jehož akreditace zanikne
3
, bude mu 

zajištěna možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního 

programu na ČVUT; nebude-li možné zajistit pokračování ve studiu na ČVUT, je 

ČVUT povinno zajistit tuto možnost na jiné vysoké škole. Provedení této zákonné 

povinnosti je blíže upraveno v příslušném Metodickém pokynu prorektora pro 

bakalářské a magisterské studium. 

                                            
3
 § 80 odst. 5 zákona. 
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(2) Při využití možnosti pokračování ve studiu podle odstavce 1 budou studentovi 

z původního studijního plánu převedeny všechny jeho zapsané či uznané předměty. 

(3) Studium v novém studijním programu není považováno za další studium. 

(4) Maximální doba studia v případě studia v novém studijním programu se rovná 

maximální době studia ve studijním programu s delší standardní dobou studia. 

ČÁST TŘETÍ – STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH 
STUDIJNÍCH PROGRAMECH 

Článek 4 - Studijní plány a předměty 

(1) Studijní plán stanoví časovou a obsahovou posloupnost předmětů ve formě 

doporučeného časového plánu studia v členění na akademické roky a semestry 

a respektuje standardní dobu studia. 

(2) Studijní plán je součástí dokumentace studijního programu. Dokumentací studijního 

programu se rozumí zejména akreditační spis, vyhlášky, směrnice a příkazy děkana 

k provádění příslušného studijního programu. Zásadní změny studijního plánu 

projednává a schvaluje vědecká rada fakulty nebo v případě nefakultních programů 

Vědecká rada ČVUT. 

(3) Základním výukovým modulem studijního plánu je předmět, který je charakterizován 

počtem výukových hodin, formou výuky podle čl. 7, způsobem zakončení podle čl. 6 

a počtem kreditů. 

(4) Před zahájením studijního programu fakulta zveřejní studijní plán studijního programu, 

tj. seznam předmětů, jejichž absolvování je nutnou podmínkou pro řádné ukončení 

studijního programu. Studijní plán je strukturován takto 

a) vymezuje jednotlivé předměty nebo jejich skupiny podle volitelnosti na povinné, 

povinně volitelné a volitelné, 

b) vymezuje návaznosti předmětů, pokud je to třeba, 

c) stanovuje závazně kontrolované úseky studia (semestr, akademický rok, blok 

studia), 

d) určuje semestr, ve kterém je předmět obvykle vypisován. 

(5) Student magisterského programu si nesmí zapsat již vystudované předměty ze studia 

bakalářského, nebo jejich ekvivalenty. To neplatí pro volitelný předmět „tělesná 

výchova“. 

Článek 5 - Kreditový systém 

(1) Pro kvantifikaci studijní zátěže jednotlivých předmětů se užívá jednotný kreditový 

systém, kde 

a) každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže 

studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu, 

b) jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční studijní zátěže studenta při 

standardní době studia a doporučeném časovém plánu studia, 

c) v semestru představuje zátěž obvykle 30 kreditů, 

d) v akademickém roce představuje zátěž obvykle 60 kreditů, 

e) hodnota kreditů přiřazená předmětu je celočíselná, 
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f) kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají, kumulovaný počet 

kreditů je nástrojem pro kontrolu studia. 

(2) Kreditový systém ČVUT je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů 

(European Credit Transfer System; dále jen „ECTS“) usnadňující mobilitu studentů 

v rámci evropských vzdělávacích programů. 

Článek 6 - Způsob zakončení předmětu 

(1) Předměty jsou zakončeny udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, 

vykonáním zkoušky nebo udělením zápočtu a vykonáním zkoušky. U předmětu, kde je 

studijním plánem předepsán zápočet i zkouška, je udělení zápočtu podmínkou pro 

konání zkoušky z příslušného předmětu. 

(2) Řádné ukončení předmětu je podmíněno zapsáním předmětu a 

a) udělením zápočtu u předmětů ukončených zápočtem, 

b) vykonáním zkoušky s hodnocením klasifikačním stupněm A, B, C, D nebo E 

u předmětů ukončených zkouškou, 

c) udělením klasifikovaného zápočtu s hodnocením A, B, C, D nebo E u předmětu 

ukončeného klasifikovaným zápočtem. 

Řádným ukončením předmětu student získává přiřazený počet kreditů. 

(3) Předměty, které student řádně neukončil, si může zapsat podruhé. Děkan může 

v odůvodněných případech na žádost studenta povolit druhý zápis již úspěšně 

ukončeného předmětu. V takovém případě je klasifikace prvního zápisu předmětu 

změněna na klasifikační stupeň F. 

(4) Druhým zápisem předmětu se rozumí i zápis téhož předmětu v jiném jazyce či formě 

studia nebo v jiném studijním programu, dále též zápis předmětu, který byl ve 

studijním plánu označen jako rovnocenný nebo náhradní za tento předmět. 

(5) Každý předmět si může student zapsat nejvýše dvakrát. 

Článek 7 - Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace 

(1) Studijní činnost studenta spočívá především v zadávané a učiteli kontrolované vlastní 

samostatné práci. 

(2) Formami organizované výuky jsou zejména přednášky, semináře, ateliéry, projekty, 

různé typy cvičení, laboratoře, řízené konzultace, odborné praxe a exkurze. 

(3) Formy organizované výuky jsou charakterizovány takto 

a) Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, 

problémů a jejich vzorových řešení. 

b) Semináře, ateliéry a projekty jsou formy organizované výuky, při nichž je 

akcentována aplikace poznatků z přednášek a samostatná práce studentů za 

přítomnosti učitele. Významnou součástí této formy výuky je zpravidla prezentace 

výsledků vlastní práce studentů a diskuse. 

c) Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo 

zadané k samostatnému studiu při aktivní účasti studentů. Specifickým typem 

cvičení jsou experimentální laboratorní práce, práce na počítačích a výuka v terénu. 

Absolvování cvičení může být podmíněno kontrolovanou domácí přípravou. 

d) Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultacím a kontrole úkolů zadaných 

k samostatnému zpracování. Mohou nahrazovat cvičení, popřípadě i jiné formy 

výuky. 
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(4) Organizovanou výuku doplňují individuální konzultace. 

(5) Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované 

výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí 

katedry nebo ústavu (dále jen „katedry“). 

(6) Přednášky vedou zpravidla profesoři a docenti. V odůvodněných případech může 

vedením přednášky pověřit na návrh vedoucího katedry děkan i jiného akademického 

pracovníka nebo uznávaného odborníka. 

(7) Na výuce podle odstavce 3 písm. b) až d) se mohou podílet i studenti doktorských 

studijních programů a v bakalářských studijních programech též vynikající studenti 

magisterských studijních programů, které se souhlasem vedoucího katedry pověří 

výukou učitel odpovědný za předmět. 

Článek 8 - Ověřování studijních výsledků 

(1) Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia a při zakončení předmětu 

zápočtem (z), klasifikovaným zápočtem (kz), zkouškou (zk) nebo kombinací zápočtu 

a zkoušky (z, zk). Student je povinen se při ověřování studijních výsledků na žádost 

vyučujícího identifikovat. Identifikačním dokumentem je platný občanský průkaz, 

cestovní pas, řidičský průkaz nebo průkaz studenta. 

(2) Děkan stanoví konečné termíny, do nichž lze získat zápočet, klasifikovaný zápočet 

z předmětů zapsaných v příslušném semestru nebo akademickém roce a konat 

zkoušky. 

(3) V souvislosti s péčí o dítě má student-rodič, v semestru, v němž by probíhalo čerpání 

jeho mateřské dovolené, právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, 

jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku, po 

dobu, po kterou by jinak trvalo jeho čerpání mateřské dovolené, a to za podmínky, že 

v této době studium nepřeruší. Student-rodič je povinen o využití tohoto práva 

informovat studijní oddělení, nebo příslušného prorektora, který mu sdělí další postup. 

Pokud by čerpání mateřské dovolené začalo v jednom semestru, ročníku nebo bloku 

a končilo v dalším semestru, ročníku nebo bloku, prodlouží se v takovém dalším 

semestru, ročníku nebo bloku tyto lhůty pouze o dobu přesahu mateřské dovolené do 

dalšího semestru, ročníku nebo bloku. 

(4) Hrubé porušení stanovených pravidel ověřování studijních výsledků může být 

hodnoceno jako disciplinární přestupek. 

(5) Písemné záznamy o výsledcích předmětů, jejichž konečné zakončení je zápočtem, 

klasifikovaným zápočtem, nebo zkouškou, je katedra povinna archivovat po dobu 10 

let nezávisle na informačním systému ČVUT. 

(6) Pokud student nevznese námitku proti výsledkům zaneseným do informačního 

systému ČVUT do konce akademického roku od zanesení výsledku do informačního 

systému ČVUT, bere se, že se zanesenými studijními výsledky souhlasí. Toto se 

nevztahuje na článek 9 odstavec 3. 

Článek 9 - Zápočet a klasifikovaný zápočet 

(1) Zápočtem se potvrzuje, že student se účastnil na práci během semestru a splnil 

vymezené požadavky, jimiž bylo na začátku výuky předmětu udělení zápočtu 

podmíněno. Zápočet se hodnotí slovy „započteno“, „nezapočteno“. 
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(2) Klasifikovaný zápočet je zápočet, při kterém se účast na práci během semestru 

a splnění na začátku výuky vymezených požadavků a úroveň jejich prezentace 

hodnotí klasifikačním stupněm podle čl. 11. 

(3) Student, kterému nebyl udělen zápočet nebo klasifikovaný zápočet, může požádat ve 

lhůtě 5 pracovních dní od záznamu v informačním systému ČVUT vedoucího katedry 

o přezkoumání, jenž rozhodne o (ne)udělení zápočtu. Pokud student nezískal ze 

zapsaného předmětu zápočet nebo klasifikovaný zápočet, nemá v daném semestru 

jinou opravnou možnost, může si tento předmět zapsat znovu. Pokud i při druhém 

zapsání povinného nebo povinně volitelného předmětu zápočet nezíská, studium se 

ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a podle čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup 

při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 

(4) Udělení nebo neudělení zápočtu se zapisuje do elektronického informačního systému 

ČVUT. U klasifikovaného zápočtu se do elektronického informačního systému ČVUT 

zapisuje udělený klasifikační stupeň včetně klasifikačního stupně F. Zápisy provádí 

učitel nebo vedoucím katedry pověřená osoba do elektronického informačního 

systému ČVUT neprodleně. 

Článek 10 - Zkouška 

(1) Zkouškou se prověřují znalosti studenta z látky vymezené v dokumentaci předmětu 

a prezentované ve výuce na úrovni odpovídající absolvované části studia a dále 

schopnost získané poznatky tvůrčím způsobem aplikovat. Míru ovládnutí problematiky 

hodnotí učitel klasifikačním stupněm podle čl. 11. 

(2) Zkouška může být písemná, ústní nebo písemná a ústní (kombinovaná). 

(3) Termíny a místo zkoušek, jakožto i způsob přihlašování ke zkoušce a forma zkoušek 

musí být zveřejněny učiteli katedry s dostatečným předstihem a přiměřeným 

způsobem. Za celkovou organizaci zkoušek a vyhlášení pravidel odpovídá vedoucí 

katedry. 

(4) Student, který byl u zkoušky hodnocen klasifikačním stupněm F, může konat zkoušku 

v opravném termínu. Pokud je hodnocen klasifikačním stupněm F i v prvním opravném 

termínu, může konat zkoušku ve druhém opravném termínu za podmínky, že počet 

druhých opravných termínů ze všech zapsaných předmětů během studia nepřekročí 

dvojnásobek počtu roků standardní doby studia. Další opravný termín je nepřípustný. 

(5) Pokud i při druhém zapsání povinného nebo povinně volitelného předmětu student 

předmět neukončil řádně podle čl. 6 odst. 2, studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 

písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se 

vztahuje § 68 zákona. 

(6) Klasifikaci zkoušky (včetně případného hodnocení stupněm F) zapíše učitel nebo 

oprávněná osoba neprodleně do elektronického informačního systému ČVUT. 

(7) Student má právo výsledek zkoušky nepřijmout. V takovém případě je zkoušejícím 

hodnocen klasifikačním stupněm F. 

(8) O organizaci zkoušek a o oprávněnosti omluvy při neúčasti na zkoušce rozhoduje 

učitel v souladu s pokyny vedoucího katedry. Pokud se přihlášený student při neúčasti 

na zkoušce řádně předem neomluví nebo se včas neodhlásí, je hodnocen 

klasifikačním stupněm F. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů, 

pokud se student omluví do 5 pracovních dnů od termínu zkoušky nebo od pominutí 

překážky bránící omluvě. O závažnosti omluvy rozhodne zkoušející. 
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(9) Pokud student nebo zkoušející o to požádá, konají se opravné zkoušky před 

tříčlennou komisí, kterou jmenuje děkan na základě návrhu vedoucího katedry. 

V případě písemné zkoušky bude provedeno komisionální hodnocení. Je-li 

zkoušejícím vedoucí katedry, navrhuje a jmenuje komisi děkan. 

Článek 11 - Klasifikační stupnice 

(1) Při hodnocení studia se užívá povinně klasifikační stupnice, podle této tabulky. 

Klasifikační 

stupeň 
A B C D E F 

Bodové 

hodnocení 
100 – 90 89 – 80 79 – 70 69 – 60 59 – 50 < 50 

Číselná 

klasifikace 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 

Slovně 

česky 
výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Slovně 

anglicky 
excellent very good good satisfactory sufficient failed 

(2) Pro potřeby návaznosti na dřívější stupnici ČVUT platí převodní tabulka 

Původní 

stupnice 

Číselná klasifikace 1 2 3 4 

Slovně výborně velmi dobře dobře nevyhověl 

Bodové hodnocení 100 – 86 85 – 70 69 – 50 49 – 0 

Stupnice 
Číselná klasifikace 1 2 3 4 

Klasifikační stupeň A C E F 

Článek 12 - Vážený studijní průměr 

(1) Průměrná klasifikace studenta ve studiu v daném úseku studia (semestr, akademický 

rok nebo jiný definovaný blok studia) je vyjádřena váženým studijním průměrem VP 

definovaným vztahem 



 



p

p

p

pp

K

ZK

VP  

kde 

 Kp .... je počet kreditů za předmět p, 

 Zp ..... je číselná klasifikace předmětu p, 

 p ...... probíhá množinu všech předmětů zakončených zkouškou nebo 

klasifikovaným zápočtem, které student řádně ukončil podle čl. 6 v daném 

úseku studia. 

(2) Studijní průměr, určený podle odstavce 1, se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. 

Článek 13 - Průběh studia 

(1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia ve studijním programu. Zápis se 

koná na fakultě, na které se uskutečňuje příslušný studijní program. Uskutečňuje-li se 

studijní program na více fakultách, student se zapisuje pouze na té fakultě, na které 

vykonal přijímací řízení. Zápis probíhá v termínech stanovených děkanem. 
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(2) Imatrikulace je zapsání studenta do matriky studentů. Součástí imatrikulace je 

imatrikulační slib, jehož písemnou podobu student stvrzuje podpisem. Znění 

imatrikulačního slibu je uvedeno v Příloze č. 3 Statutu ČVUT. Slavnostní složení 

imatrikulačního slibu organizuje fakulta. 

(3) Student má právo účastnit se v rámci studijního plánu zapsaného studijního programu 

a v souladu s tímto řádem přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních 

prací, exkurzí, konzultací a dalších forem výuky podle čl. 7, získávat zápočty, 

klasifikované zápočty a konat zkoušky. 

(4) Pokud se student nedostaví v určeném termínu k zápisu do příslušného semestru, 

akademického roku nebo bloku studia nebo se v určeném termínu pro zápis nezapíše, 

a do pěti dnů od tohoto termínu se s uvedením důvodu písemně neomluví, posuzuje 

se to jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu a studentovi se 

ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na 

postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. Pokud se student do pěti 

dnů od tohoto termínu písemně omluví a omluva bude děkanem uznána, stanoví 

studentovi děkan náhradní termín zápisu. 

(5) Studium ve studijním programu může být i opakovaně přerušeno. Přerušení studia 

povoluje děkan na základě písemné žádosti podané před zahájením výuky. Děkan 

žádosti o přerušení studia vyhoví, je-li období, na něž se žádost vztahuje, částí 

uznané doby rodičovství studenta. Děkan může z vlastního podnětu studentovi 

přerušit studium z těchto důvodů 

a) je-li toho potřeba k odvrácení újmy hrozící studentovi, jestliže její původ nesouvisí 

s dosavadním plněním studijních povinností. Studium v tomto případě nebude 

přerušeno, pokud student do 10 dnů od doručení písemného upozornění na 

možnost přerušení studia písemně vysloví nesouhlas, 

b) vznikla-li studentovi povinnost uhradit poplatek spojený se studiem podle § 58 

odst. 3 nebo 4 zákona a student tento poplatek (ve výši a termínech stanovených 

konečným rozhodnutím po případném uplatnění opravných prostředků) nezaplatil, 

c) určí-li mu náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky podle čl. 17 odst. 3 

nebo termín pro opakování státní závěrečné zkoušky podle čl. 17 odst. 4. 

(6) Minimální doba přerušení je jeden semestr, ve výjimečných případech může být doba 

přerušení kratší. V době přerušení není osoba studentem. V průběhu výuky nebo 

zkouškového období může být studium přerušeno jen ze zvláště závažných důvodů. 

Přerušení studia nelze též povolit v případě, že po nástupu do studia po přerušení by 

studentovi muselo být studium okamžitě ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona 

a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na rozhodnutí děkana o přerušení studia se vztahuje § 68 

zákona. Písemné rozhodnutí děkana se eviduje v elektronickém informačním systému 

ČVUT a zakládá do dokumentace vedené o studentovi. V rozhodnutí o přerušení 

studia se uvádí datum počátku přerušení studia, datum ukončení přerušení studia 

a termín opětovného zápisu do studia. 

(7) S výjimkou závažných, zejména zdravotních důvodů nebo těhotenství, porodu či 

rodičovství, lze studium přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního 

akademického roku; tím není dotčeno přerušení studia podle odstavce 5 písm. a) až 

c). 

(8) Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká tomu, jemuž bylo studium 

přerušeno, právo na opětovný zápis do studia v termínu, stanoveném děkanem. 

Osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu 

do studia. Pokud se v daném termínu nezapíše a do pěti dnů se písemně neomluví, 

posuzuje se to jako nesplnění povinností a ukončuje se jí studium podle § 56 odst. 1 
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písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se 

vztahuje § 68 zákona. Zmeškání lhůty může děkan v odůvodněných případech 

prominout. Pominou-li důvody pro přerušení studia a v případech osob v uznané době 

rodičovství, může děkan na písemnou žádost toho, jemuž bylo studium přerušeno, 

ukončit přerušení studia i před uplynutím stanovené doby přerušení studia a stanovit 

termín k opětovnému zápisu. 

(9) Na základě písemné žádosti studenta může děkan povolit absolvování jednoho nebo 

více akademických roků podle individuálního studijního plánu, jehož průběh 

a podmínky zároveň stanoví. Ostatní ustanovení tohoto řádu včetně standardní doby 

studia, maximální doby studia a ukončení studia nejsou tímto dotčena; výjimkou je 

studium podle individuálního studijního plánu v době uznané doby rodičovství 

u studentů-rodičů, o jehož dobu se prodlužuje maximální doba studia. Neplnění 

povinností stanovených v individuálním studijním plánu je důvodem k ukončení studia 

podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při 

rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 

(10) Studentovi, který byl přijat ke studiu ve stejném nebo obdobném studijním programu, 

který studoval již v minulosti na jakékoli vysoké škole, může na základě jeho žádosti 

děkan povolit započítání (uznání) úseku studia (semestr, akademický rok nebo blok) 

nebo jednotlivých předmětů, pokud od jejich splnění neuplynulo více než pět let. 

Uznání lze podmínit vykonáním rozdílových zkoušek. 

(11) Studentovi, kterého ČVUT vysílá ke studiu na zahraniční vysokou školu, se uznávají 

předměty a kredity získané na této zahraniční vysoké škole, pokud odpovídají obsahu 

jeho studijního programu. O uznání rozhoduje děkan. 

Článek 14 - Kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu 

(1) Kontrola studia se provádí v časově vymezených úsecích daných studijním plánem 

studijního programu − semestr, akademický rok, blok studia. 

(2) Způsoby kontroly jsou stanoveny v dokumentaci studijního programu, včetně 

podmínek pro jejich úspěšné splnění. Pokud student nesplnil některou z kontrol 

studijních povinností během studia, studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) 

zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje 

§ 68 zákona. 

(3) Termíny a organizaci zápisu do jednotlivých časově vymezených úseků studia stanoví 

děkan. 

(4) Minimální počet získaných kreditů nutný pro pokračování ve studiu 

Doba studia 

Bakalářský 

studijní 

program 

Magisterský 

studijní 

program 

za první semestr studia 15 20 

za první akademický rok studia (2 semestry) 30 40 

za každý další akademický rok studia (2 semestry) 40 40 

za každý další akademický rok studia (2 semestry), pokud část 

akademického roku nebyl studentem příslušného studijního 

programu (přerušení studia, přestup) 

20 20 

Do počtu získaných kreditů se zahrnují pouze kredity za předměty studijního plánu 

studijního programu, v němž je student zapsán. 
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(5) Jiný počet kreditů, než je uvedeno v odstavci 4, může stanovit děkan v souladu 

s čl. 13 odst. 9 až 11 nebo v případě, že studentovi chybí v příslušném akademickém 

roce k dosažení celkového požadovaného počtu za celé studium méně než 40 kreditů. 

(6) Kredity za předměty zapsané a uznané podle čl. 13 odst. 10 nejsou považovány za 

kredity získané v tomto semestru, akademickém roce nebo bloku studia. Započítávají 

se pouze do celkového součtu kreditů studentem získaných. 

(7) Kontrola získaného počtu kreditů se uskutečňuje za semestr, akademický rok nebo 

blok studia v souladu se studijním plánem studijního programu. Studentovi, který 

nezíská ani minimální počet kreditů podle odstavců 4 až 6, se ukončuje studium pro 

nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na 

postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 

Článek 15 - Přestupy mezi studijními programy ČVUT 

(1) Student může po splnění podmínek pro postup do dalšího akademického roku na 

původní fakultě či vysokoškolském ústavu ČVUT požádat o přijetí ke studiu podle § 49 

odst. 3 zákona do jiného studijního programu uskutečňovaného na ČVUT; žádost 

musí být podána nejpozději 30 dnů před zahájením příslušného semestru. 

(2) O přijetí ke studiu podle odstavce 1 rozhoduje děkan, včetně zařazení studenta do 

konkrétního úseku studia podle doporučeného časového plánu studia ve studijním 

programu; děkan může uznat absolvované úseky studia nebo jednotlivé předměty 

(podle čl. 13 odst. 10) a může stanovit i další podmínky (vykonání rozdílové zkoušky 

apod.). 

(3) Doba studia se počítá od zápisu do studia původního programu, ze kterého se 

uskutečňuje přestup. Standardní doba studia je určená dle programu zapisovaného 

na přijímající fakultě či vysokoškolském ústavu ČVUT. 

(4) Dnem zápisu se student stává studentem nového studijního programu. Den 

předcházející dnu zápisu do nového studia se považuje za den ukončení původního 

studia. 

(5) Pro účel kontroly studia se po zápisu na přijímací fakultě na přestupujícího studenta 

pohlíží jako na studenta zařazeného do 1. roku studia. Kontrola studia na přijímací 

součásti ČVUT se řídí čl. 14 odst. 4. 

Článek 16 - Státní závěrečné zkoušky 

(1) Studium v bakalářských a magisterských studijních programech se ukončuje státní 

závěrečnou zkouškou, která se koná před zkušební komisí. Průběh a vyhlášení 

výsledků státní závěrečné zkoušky jsou veřejné. 

(2) Předsedu, místopředsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan z profesorů, 

docentů a dalších odborníků schválených vědeckou radou fakulty. Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) může jmenovat další členy 

zkušební komise z významných odborníků v daném oboru. O konání státní závěrečné 

zkoušky se vyhotoví protokol o státní závěrečné zkoušce, který podepisuje předseda 

a všichni přítomní členové zkušební komise. Pro jeden studijní program lze zřídit více 

zkušebních komisí. Minimální počet členů komise včetně předsedy je 5. 

(3) Státní závěrečná zkouška se skládá z několika částí, z nichž každá se klasifikuje 

zvlášť 
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a) obhajoby bakalářské nebo diplomové práce, 

b) zkoušek z odborných předmětů nebo tematických okruhů, 

c) případně dalších částí v souladu s odstavcem 5. 

Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky se mohou uskutečnit v různých 

termínech. Zkušební komise hodnotí výsledek obhajoby a zkoušek na neveřejném 

zasedání. 

(4) Bakalářská i diplomová práce jsou v případě studijních programů uskutečňovaných 

v českém jazyce psány v jazyce českém nebo slovenském nebo anglickém. 

U programů uskutečňovaných v cizím jazyce jsou bakalářské i diplomové práce psány 

v jazyce výuky nebo v jazyce anglickém. Obhajoba bakalářské práce je součástí státní 

závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu a obhajoba diplomové práce je 

součástí státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu. Pokud student 

neodevzdal bakalářskou nebo diplomovou práci v určeném termínu, tuto skutečnost 

předem písemně zdůvodnil a omluva byla děkanem uznána, stanoví děkan studentovi 

náhradní termín odevzdání bakalářské nebo diplomové práce. Pokud se však student 

řádně neomluvil nebo omluva nebyla děkanem uznána, může si student zapsat 

bakalářskou nebo diplomovou práci podruhé. 

Studentovi, který při opakovaném zápisu bakalářské nebo diplomové práce jako 

předmětu v rámci svého studijního plánu bakalářskou nebo diplomovou práci 

neodevzdal v určeném termínu a tuto skutečnost řádně neomluvil nebo omluva nebyla 

děkanem uznána, se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 

odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 

(5) Části a jednotlivé odborné předměty nebo tematické okruhy státní závěrečné zkoušky 

jsou dány studijním programem. Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky nemají trvat 

déle než 1 hodinu. 

(6) Podmínky pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce nebo její části jsou dány 

dokumentací studijního programu. 

(7) Termíny konání státních závěrečných zkoušek nebo jejich částí stanoví děkan. 

(8) Pokud se student nedostaví v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce nebo 

k jejímu opakování a do 5 pracovních dnů od tohoto termínu nebo od pominutí 

překážky bránící omluvě se s uvedením důvodu písemně neomluví nebo omluva není 

děkanem uznána, je hodnocen klasifikačním stupněm F. Nedodržení pětidenní lhůty 

může děkan ze zvlášť závažných důvodů, zejména zdravotních, prominout. 

(9) Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student absolvovat včetně 

jejího případného opakování nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění všech ostatních 

požadavků vyplývajících ze studijního programu. Nesložení státní závěrečné zkoušky 

v tomto termínu se posuzuje jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního 

programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při 

rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. Za den splnění všech ostatních 

požadavků vyplývajících ze studijního programu se považuje poslední den 

zkouškového období posledního semestru, ve kterém měl student zapsané předměty 

svého studijního plánu studijního programu, v němž je zapsán. 

(10) Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student absolvovat nejpozději 

v termínu daném maximální dobou studia uvedenou v čl. 3 odst. 8. Pokud student 

takto státní závěrečnou zkoušku nevykoná, studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 

písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se 

vztahuje § 68 zákona. 
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(11) Zkušební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích 

členů, přičemž mezi přítomnými musí být předseda nebo místopředseda. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

(12) Jednání zkušební komise řídí její předseda nebo místopředseda. Jednací řád 

zkušebních komisí stanoví směrnice děkana. 

(13) Způsob přihlašování studentů ke státní závěrečné zkoušce a organizační zabezpečení 

státních závěrečných zkoušek stanoví směrnice děkana. 

Článek 17 - Klasifikace státní závěrečné zkoušky 

(1) Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky i státní závěrečná zkouška jako celek se 

klasifikují stupnicí podle čl. 11 odst. 1. Státní závěrečnou zkoušku nebo některou 

z jejích částí je možné opakovat pouze jednou. 

(2) Celkový výsledek státní závěrečné zkoušky stanoví zkušební komise s přihlédnutím 

k hodnocení všech částí státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby diplomové nebo 

bakalářské práce. Pokud byla kterákoli dílčí část státní závěrečné zkoušky hodnocena 

klasifikačním stupněm F, je i celkový výsledek státní závěrečné zkoušky hodnocen 

klasifikačním stupněm F. 

(3) Děkan studentovi určí náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky, jestliže se 

student nedostavil v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce nebo jejímu 

opakování, svoji neúčast řádně do 5 dnů písemně s uvedením důvodu omluvil 

a omluva byla děkanem uznána. 

(4) Studentovi určí děkan termín pro opakování státní závěrečné zkoušky jestliže 

a) se student nedostavil v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce a svoji 

neúčast řádně do pěti dnů písemně s uvedením důvodu neomluvil, nebo omluva 

nebyla děkanem uznána, nebo 

b) celkový výsledek státní závěrečné zkoušky byl hodnocen klasifikačním stupněm F. 

(5) Státní závěrečná zkouška se opakuje jenom z té části nebo z těch částí, které byly 

hodnoceny klasifikačním stupněm F. Pokud byla obhajoba bakalářské nebo diplomové 

práce hodnocena klasifikačním stupněm F, je podmínkou pro opakování státní 

závěrečné zkoušky přepracování bakalářské nebo diplomové práce. O způsobu 

a rozsahu přepracování rozhodne na základě stanoviska zkušební komise děkan. 

(6) Je-li opakovaná státní závěrečná zkouška hodnocena klasifikačním stupněm F, 

studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na 

postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 

(7) Studentovi musí být prokazatelným způsobem sděleny výsledky jednotlivých částí 

státní závěrečné zkoušky uvedených v čl. 16 odst. 3 písm. a) až c) včetně celkového 

výsledku státní závěrečné zkoušky. 

Článek 18 - Celkový výsledek studia 

(1) Celkový výsledek řádně ukončeného studia se hodnotí stupni 

a) prospěl s vyznamenáním, 

b) prospěl. 

(2) Celkový výsledek řádně ukončeného studia je hodnocen stupněm „prospěl 

s vyznamenáním“, pokud student během studia dosáhl celkového váženého studijního 
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průměru podle čl. 12 nejvýše 1,50 u studia v bakalářském studijním programu, 

respektive nejvýše 1,30 u studia v magisterském studijním programu, a státní 

závěrečnou zkoušku vykonal s celkovým výsledkem A. 

(3) Celkový výsledek studia se uvádí ve vysokoškolském diplomu a dokladech o řádném 

ukončení studia. 

ČÁST ČTVRTÁ – STUDIUM V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH 
PROGRAMECH 

Článek 19 - Organizace studia v doktorském studijním programu 

(1) Studium v doktorských studijních programech probíhá podle individuálních studijních 

plánů (dále jen „ISP“) podle čl. 26 pod vedením školitele. Hodnotícím odborným 

orgánem průběhu studia jsou zejména oborové rady, jejichž působení upravuje §  47 

odst. 6 zákona a čl. 21. 

(2) Studium v doktorských studijních programech se uskutečňuje ve formách, které jsou 

uvedeny v čl. 3 odst. 4. Maximální doba studia ve všech jeho formách je stanovena 

v čl. 3 odst. 8. 

(3) Školicím pracovištěm je pracoviště (katedra, vysokoškolský ústav podílející se na 

výuce v doktorském studijním programu, pracoviště mimo ČVUT), kde probíhá 

odborná část studijního programu. 

(4) Standardní doba studia v doktorských studijních programech činí nejméně tři 

a nejvýše čtyři roky. 

(5) Doba studia v prezenční formě doktorského studijního programu nemůže přesáhnout 

standardní dobu studia. Tuto lhůtu může děkan studentovi-rodiči prodloužit maximálně 

o uznanou dobu rodičovství, pokud v této době studium nepřeruší a celková doba 

studia nepřesáhne maximální dobu studia. Tím není dotčen čl. 6 odst. 1 Stipendijního 

řádu ČVUT. Studium v distanční nebo kombinované formě v doktorských studijních 

programech může být prodlouženo až po maximální dobu studia. 

(6) Studium v doktorském studijním programu je možné na základě schváleného ISP 

a v souladu s čl. 26 absolvovat i ve zkrácené době. 

(7) Disertační práce musí být podána nejpozději do 7 let od zápisu do studia. Studentovi, 

který disertační práci v tomto termínu nepodal a tuto skutečnost řádně neomluvil nebo 

omluva nebyla děkanem uznána, se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) 

zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje 

§ 68 zákona. Studium musí být ukončeno do 8 let od zápisu do studia v souladu 

s čl. 3 odst. 7 a 8. Prodloužit maximální dobu studia z důvodů prodlouženého řízení 

k obhajobě disertační práce může ve výjimečných případech děkan. 

(8) Lhůty uvedené v odstavci 7 neběží po dobu přerušení studia v uznané době 

rodičovství. 

Článek 20 - Úprava předpisu pro studijní programy 

(1) Fakulta může ve svém statutu mít vymezenou existenci vnitřního předpisu „Řád 

doktorského studia“. 
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(2) Řád doktorského studia nesmí být v rozporu s tímto předpisem a může stanovit další 

podrobnosti studia v doktorských studijních programech, jako je zejména kreditní 

systém nebo pravidla průběhu studia a lhůty kontroly studia. 

(3) Nesplnění požadavků stanovených Řádem doktorského studia se posuzuje jako 

nesplnění studijních požadavků vyplývajících ze studijního programu podle tohoto 

řádu a studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 

písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 

Článek 21 - Oborové rady 

(1) Oborová rada pro studium v doktorském studijním programu (dále jen „ORP“) je 

základním odborným, kontrolním a hodnotícím orgánem studia (§ 47 odst. 6 zákona). 

Za svou činnost odpovídá příslušné vědecké radě. 

(2) Je-li studium v doktorském studijním programu členěno na studijní obory, mohou se 

vytvářet pro tyto obory oborové rady oborů (dále jen „ORO“), které zabezpečují 

odbornou hodnotící činnost v rámci těchto studijních oborů. Činnost ORO a ORP 

vymezují odstavce 6 až 9. 

(3) ORP má minimálně pět členů, z nich nejméně dva členové nejsou zaměstnanci ČVUT; 

předsedové ORO jsou ze své funkce členy ORP. Každá ORO má nejméně pět členů, 

z nich nejméně dva členové nejsou zaměstnanci ČVUT. 

(4) Členy ORP a ORO mohou být jmenováni profesoři, docenti a další významní 

odborníci, kteří v posledních 5 letech vykonávali tvůrčí činnost, která odpovídá oblasti 

nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být uskutečňován 

doktorský studijní program. Členy ORP nebo ORO fakultního doktorského studijního 

programu jmenuje a odvolává děkan po schválení vědeckou radou fakulty na základě 

návrhu školicích pracovišť nebo děkana. Členy ORP nebo ORO doktorského 

studijního programu uskutečňovaného na více fakultách nebo nefakultního 

doktorského studijního programu jmenuje a odvolává rektor po schválení Vědeckou 

radou ČVUT na základě návrhu vědeckých rad fakult nebo ústavů ČVUT nebo na 

základě návrhu pracovišť mimo ČVUT. 

(5) Předsedou ORP je garant programu. Předsedou ORO je garant příslušného oboru. 

Garanty programů a oborů jmenuje a odvolává děkan. 

(6) ORP zejména 

a) kontroluje a hodnotí probíhající studium v doktorském studijním programu; výsledky 

předkládá nejméně jednou ročně příslušné vědecké radě, 

b) pečuje o aktualizaci a rozvoj doktorského studijního programu, 

c) iniciuje návrhy na úpravy a vytváření nových doktorských studijních programů, 

d) nejsou-li ustaveny ORO plní ORP funkci ORO podle odstavce 7. 

(7) ORO zejména 

a) schvaluje před přijetím uchazeče ke studiu návrh vedoucích školicích pracovišť na 

rámcová témata nebo tematické okruhy disertačních prací a školitele pro tato 

témata; po přijetí uchazeče na návrh školitele schvaluje též školitele-specialisty 

podle čl. 24 odst. 1, 

b) schvaluje ISP a jejich změny podle čl. 26 odst. 1 a odst. 5, 
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c) schvaluje návrh na složení komisí pro přijímací zkoušky, projednává složení komisí 

pro státní doktorské zkoušky podle čl. 29 odst. 2 a komisí pro obhajoby 

disertačních prací podle čl. 30 odst. 3, 

d) schvaluje oponenty disertačních prací podle čl. 30 odst. 4, 

e) kontroluje a hodnotí probíhající studium v daném studijním oboru doktorského 

studijního programu; výsledky předkládá nejméně jednou ročně ORP podle 

odstavce 9. 

(8) Oborové rady mohou provést schválení podle odstavce 7 písm. a) až d) na základě 

návrhu předsedy elektronickou formou. 

(9) Oborová rada zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za rok, zasedání řídí její 

předseda nebo jím pověřený člen. Na zasedání ORP předkládají předsedové ORO 

přehled aktivit oborů studia ve formě písemné zprávy. Ze zasedání a všech usnesení 

ORP je pořízen zápis, který je předkládán děkanovi nebo rektorovi a vedoucím 

školicích pracovišť. ORP může rozhodovat distančně, zejména elektronickou formou 

hlasování. 

(10) Není-li ustanovena ORP, plní její funkci podle odstavce 6 příslušná vědecká rada. 

(11) Pokud ORO nekoná v některé záležitosti podle odstavce 7 po dobu delší než 60 dní, 

může děkan záležitost předložit ORP a tato ji může rozhodnout. O této skutečnosti 

děkan vyrozumí příslušnou vědeckou radu na jejím nejbližším zasedání. 

(12) Pokud ORP nekoná v některé záležitosti podle odstavce 7 po dobu delší než 60 dní, 

může děkan záležitost předložit příslušné vědecké radě k rozhodnutí. 

Článek 22 - Student doktorského studijního programu 

(1) Uchazeč se stává studentem doktorského studijního programu (dále jen „doktorand“) 

dnem zápisu do studia v doktorském studijním programu. Zápis se koná na fakultě, na 

které se uskutečňuje studijní program. Zápis probíhá v termínu stanoveném děkanem. 

Doktorand je členem akademické obce fakulty a akademické obce ČVUT a vztahují se 

na něho práva a povinnosti vyplývající ze zákona a vnitřních předpisů ČVUT a fakulty 

pro příslušnou formu studia. Základem jeho studijních povinností je plnění ISP pod 

vedením školitele. 

(2) Doktorand má nárok na 6 týdnů volna v kalendářním roce. 

(3) Děkan může studium přerušit, a to na základě písemné žádosti doktoranda podle 

čl. 26 odst. 5 písm. c); žádost obsahuje důvod a dobu tohoto přerušení. Přerušení 

nelze povolit v případě, že po nástupu do studia po přerušení by studentovi muselo 

být studium okamžitě ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a podle čl. 34 

odst. 7 písm. b). Děkan může z vlastního podnětu doktorandovi přerušit studium, je-li 

toho potřeba k odvrácení újmy hrozící doktorandovi, jestliže její původ nesouvisí 

s dosavadním plněním studijních povinností. Studium v tomto případě nebude 

přerušeno, pokud doktorand do 10 dnů od doručení písemného upozornění na 

možnost přerušení studia písemně vysloví nesouhlas. Rozhodnutí děkana o přerušení 

studia musí být vyhotoveno v souladu s § 68 zákona písemně a student se může proti 

tomuto rozhodnutí odvolat. Děkan žádosti o přerušení studia vždy vyhoví, je-li období, 

na něž se žádost vztahuje, částí uznané doby rodičovství studenta. 

(4) Doktorand je povinen se dostavit jednou ročně v určeném termínu k zápisu do dalšího 

období studia. Podmínkou zápisu je odevzdání výkazu o činnosti a jeho schválení 

školitelem, vedoucím pracoviště a předsedou ORO. Pokud se v určeném termínu 
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nedostaví a do pěti dnů od tohoto termínu se s uvedením důvodu písemně neomluví, 

posuzuje se to jako nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu 

a studentovi se ukončuje studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 

písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. Pokud se 

doktorand do pěti dnů od termínu určeného k zápisu písemně omluví a omluva je 

děkanem uznána, děkan stanoví doktorandovi náhradní termín zápisu. 

Článek 23 - Školitel 

(1) Školitel je garant odborného programu doktoranda a tématu jeho disertační práce. 

Doktorand zejména s ním konzultuje své záležitosti týkající se studia. Školitel má 

právo se účastnit všech jednání o průběhu studia doktoranda, a to i případného 

jednání disciplinární komise. Školitel se vyjadřuje ke všem žádostem doktoranda a je 

bez zbytečného odkladu informován o tom, jak o nich bylo rozhodnuto. 

(2) Školiteli mohou být profesoři, docenti a doktoři věd (DrSc.). Další význační odborníci 

mohou být školiteli po schválení příslušnou vědeckou radou na návrh děkana nebo 

rektora. 

(3) Školitel prostřednictvím vedoucího školicího pracoviště zpravidla navrhuje rámcové 

téma nebo tematický okruh disertační práce. Téma je po schválení ORO a děkanem 

podle čl. 21 odst. 7 písm. a) vypisováno k přijímacímu řízení. Školitel se účastní 

přijímacího řízení uchazečů přijímaných na jím navržené téma disertační práce. Při 

přijímací zkoušce má právo veta na rozhodnutí o přijetí těchto uchazečů ke studiu na 

jím navržené téma. 

(4) Vedoucí školicího pracoviště po souhlasu školitele předkládá návrh na jeho jmenování 

do funkce školitele daného doktoranda. Školitele k danému tématu disertační práce 

a přijatému doktorandovi jmenuje děkan. 

(5) V případě prokázaného neplnění povinností může být školitel odvolán. Odvolání 

provádí děkan na základě návrhu předsedy oborové rady a po dohodě s vedoucím 

školicího pracoviště. 

(6) Školitel se účastní rozpravy, státní doktorské zkoušky (dále jen „SDZ“) a obhajoby 

disertační práce svého doktoranda včetně neveřejné části. Nemůže být členem 

komise pro SDZ a komise pro obhajobu disertační práce, které o jeho doktorandovi 

rozhodují. 

(7) Školitel v období studia, přiměřeně ke své tvůrčí spoluúčasti, je spoluautorem výsledků 

činnosti doktoranda. 

(8) Školitel může současně školit nejvýše 5 doktorandů. Zvýšení tohoto počtu pro 

jednotlivé školitele povoluje děkan na návrh oborové rady, a to zejména na základě 

výsledku studia jím vedených doktorandů. 

(9) Školitel provádí průběžnou kontrolu plnění ISP doktoranda. Pravidelně, nejméně 

jednou za rok, předkládá vedoucímu školicího pracoviště a předsedovi ORO 

hodnocení plnění ISP v písemné formě. 

(10) Školitel vede disertační práce pouze v tématech, ve kterých je odborníkem. Uchazeč 

nebo student nemůže požadovat zajištění školitele na jiné téma. 
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Článek 24 - Školitel-specialista, studijní garant 

(1) V případě, že téma disertační práce vyžaduje potřebu specifického vedení nebo 

profesních konzultací, které nemůže vykonávat školitel, mohou být jmenováni nejvýše 

dva školitelé-specialisté, kteří zabezpečují se školitelem dohodnutou část odborné 

výchovy doktoranda. Školitelem-specialistou je zpravidla přední odborník a navrhuje 

ho školitel. Školitele-specialistu po schválení ORO jmenuje děkan. 

(2) Jestliže školitel není zaměstnancem ČVUT (například působí na Akademii věd České 

republiky) a doktorand provádí tvůrčí činnost na pracovišti školitele, může děkan na 

základě návrhu vedoucího pracoviště ČVUT, kde je doktorand veden, jmenovat 

studijního garanta, který zabezpečuje příslušnou koordinaci s ČVUT a spolupodílí se 

na vedení doktoranda zvláště v období studijního bloku. 

Článek 25 - Organizačně-technické zajištění studia v doktorském studijním programu 

(1) Administrativní stránku studia v doktorském studijním programu a agendu doktorandů 

zajišťují oddělení pro vědeckou a výzkumnou činnost na fakultách (dále jen „oddělení 

VVČ“). 

(2) Přednášky odborných předmětů v rámci studijního bloku vedou zpravidla profesoři 

a docenti. V odůvodněných případech může vedením přednášky pověřit na návrh 

vedoucího školicího pracoviště děkan i jiného akademického pracovníka nebo 

uznávaného odborníka. 

Článek 26 - Individuální studijní plán a jeho změny 

(1) ISP je základním dokumentem individuální odborné výchovy doktoranda ve studiu 

v doktorském studijním programu. Je sestaven doktorandem po dohodě se školitelem. 

ISP se nejpozději do jednoho měsíce po zahájení studia předkládá ke schválení 

předsedovi ORO. Po schválení je ISP závazný. 

(2) ISP obsahově i časově vymezuje studijní blok podle čl. 27 a samostatnou 

vědeckovýzkumnou činnost doktoranda, související s řešením jeho disertační práce 

podle čl. 28. Obsah ISP je stanoven na závazném formuláři. 

(3) Název disertační práce a její obsah je stanoven podle čl. 28 odst. 3 a je doplněn do 

ISP. 

(4) Součástí náplně ISP doktoranda v prezenční formě studia může být pedagogická 

praxe, sloužící především k rozvinutí prezentačních dovedností. 

(5) Změny v ISP nebo ve studiu studijního programu mohou představovat zejména: 

a) změnu obsahové náplně ISP – navrhovanou změnu v ISP povoluje předseda ORO 

na základě návrhu školitele v souvislosti s upřesněním ISP, 

b) změnu časového harmonogramu ISP (prodloužení studia) – povoluje děkan na 

základě žádosti doporučené školitelem a vedoucím školicího pracoviště; školitel 

přikládá návrh na úpravu harmonogramu ISP, odsouhlasený předsedou ORO, 

c) přerušení studia – povoluje děkan na základě žádosti doktoranda projednané se 

školitelem a vedoucím školicího pracoviště, 

d) změnu formy studia – povoluje děkan na základě žádosti doporučené školitelem 

a vedoucím školicího pracoviště; školitel přikládá návrh na úpravu ISP, 

odsouhlasený ORO, 
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e) změna školitele – povoluje se souhlasem ORO děkan na základě žádosti 

doktoranda nebo školitele. 

(6) Změny podle odstavce 5 písm. a) předkládá školitel po dohodě s doktorandem, změny 

podle odstavce 5 písm. b) až d) jsou možné pouze na základě písemné žádosti 

doktoranda adresované děkanovi. 

(7) ISP respektuje standardní dobu studia. 

(8) Součástí povinností studenta v doktorském studijním programu je absolvování studia 

na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo jiné formy přímé účasti 

studenta na mezinárodní spolupráci, zejména účast na mezinárodním tvůrčím projektu 

s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí. Studium na zahraniční 

instituci lze pro splnění této povinnosti uznat i tehdy, když předcházelo zápisu do 

doktorského studijního programu. 

Článek 27 - Studijní blok 

(1) Studijní blok je úsek studia, v němž si doktorand prohlubuje své teoretické a odborné 

vědomosti související s oborem studia v doktorském studijním programu a tematickým 

vymezením své disertační práce. Sestává z absolvování souboru povinných 

odborných předmětů podle odstavců 3 a 5, jazykové přípravy ukončené podle 

odstavce 2 a odborné činnosti, prezentované vypracováním písemné studie 

a rozpravou o disertační práci podle odstavců 9 a 10. 

(2) Jazyková příprava je prokazována zkouškou nejméně z jednoho světového jazyka 

(zpravidla angličtiny) nebo certifikátem jazykové způsobilosti, který uzná příslušná 

katedra jazyků. 

(3) Povinné odborné předměty jsou jednosemestrální a jsou v ISP jmenovitě stanoveny. 

Jejich počet je čtyři až šest, z toho jsou minimálně 4 předměty ze souboru předmětů 

doktorských studijních programů. ISP může též stanovit formu absolvování těchto 

předmětů (přímou návštěvou přednášek, samostudiem a konzultacemi). Každý 

povinný předmět je zakončen předmětovou zkouškou nebo ekvivalentem v případě 

zahraničních vysokých škol. 

(4) Doktorand může po dohodě se školitelem absolvovat i další volitelné předměty, které 

nemusí být vždy zakončeny zkouškou. 

(5) ISP může kromě předmětů vyučovaných ČVUT obsahovat předměty vyučované jinou 

vysokou školou. 

(6) Předměty studijního bloku a výsledky jejich absolvování (zkoušky v případě povinných 

a zkoušky nebo zápočty u volitelných předmětů) jsou zapsány do elektronického 

informačního systému ČVUT. Seznam předmětů je do elektronického informačního 

systému ČVUT zapisován po schválení ISP. 

(7) Hodnocení předmětových zkoušek a zkoušek jazykových probíhá podle klasifikační 

stupnice „výborně“, „prospěl“, „neprospěl“. Do elektronického informačního systému 

ČVUT se zapisuje jako „1“, „2“, „3“. 

(8) Jestliže výsledek předmětové zkoušky je „neprospěl“, může doktorand zkoušku 

opakovat, nejvýše však jednou. Opakované zkoušky se účastní školitel. V případě 

opakovaného hodnocení klasifikačním stupněm „neprospěl“ ze stejného předmětu se 

studium ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na 

postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 
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(9) Součástí studijního bloku v odborné činnosti je studie, která je písemnou přípravou na 

disertační práci. Obsahuje stručné shrnutí stavu studované problematiky ve světě 

(souhrnnou rešerši), doplněnou o dosavadní výsledky vlastní práce v oblasti tématu 

disertační práce. Tyto výsledky mohou být prezentovány též souborem předložených 

publikací doktoranda. 

(10) Studie je na školicím pracovišti předmětem rozpravy o disertační práci, na jejímž 

základě je pak stanoven definitivní název a náplň disertační práce. Rozpravy 

s doktorandem se účastní školitel, vedoucí školicího pracoviště a člen ORO podle 

doporučení předsedy ORO; rozprava může probíhat v cizím jazyce. Vedoucí školicího 

pracoviště stanoví nejméně jednoho oponenta studie. 

(11) Studijní blok v ISP je rozvržen maximálně na 4 semestry u prezenční formy studia 

nebo maximálně na 6 semestrů u distanční nebo kombinované formy studia. 

Doktorandovi, který nesplní všechny studijní povinnosti ve studijním bloku do konce 

6. semestru od zahájení studia v případě prezenční formy studia nebo do konce 

9. semestru v případě distanční či kombinované formy studia, se ukončuje studium 

podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při 

rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. 

(12) Lhůty uvedené v odstavci 11 neběží po dobu uznané doby rodičovství. 

Článek 28 - Disertační práce 

(1) Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého problému nebo 

uměleckého úkolu specifikovaného v cílech disertace; prokazuje schopnost 

doktoranda samostatně tvůrčím způsobem pracovat a musí obsahovat původní 

a autorem disertační práce publikované nebo k uveřejnění přijaté výsledky vědecké 

nebo umělecké práce. 

(2) Rámcové téma nebo tematické okruhy disertační práce jsou vypisovány před 

přijímacím řízením na základě návrhu budoucího školitele, po doporučení vedoucím 

školicího pracoviště a souhlasu ORO a děkana. Konkrétnější vymezení tématu v rámci 

tematického okruhu je možné po dohodě mezi školitelem a uchazečem. 

(3) Název disertační práce včetně její náplně se stanoví nejpozději na závěr studijního 

bloku na základě předložené studie a rozpravy o tématu disertační práce podle čl. 27 

odst. 10. 

(4) Za disertační práci lze uznat i soubor publikací nebo přijatých rukopisů, opatřených 

integrujícím textem. 

(5) Disertační práce je psána v jazyce anglickém, českém nebo slovenském. Uchazeči 

mohou, se souhlasem děkana, předložit disertační práci i v některém z dalších 

světových jazyků. Další náležitosti disertační práce stanoví závazným předpisem 

děkan fakulty, na níž se studijní program uskutečňuje. Jestliže práce nesplňuje 

formální náležitosti, nemusí být oddělením VVČ přijata k dalšímu řízení. Pokud práce 

nesplňuje věcné náležitosti je z podnětu proděkana nebo OR doktorandovi vrácena 

s konkrétními připomínkami k přepracování (doplnění). V případě nejasností rozhoduje 

děkan. Postup při vrácení práce může upřesnit Řád doktorského studia fakulty. 

Článek 29 - Státní doktorská zkouška 

(1) Cílem státní doktorské zkoušky (dále jen „SDZ“) je ověření šíře a kvality znalostí 

doktoranda, jeho způsobilosti osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím 
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způsobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu 

a tématu disertační práce. Součástí SDZ je i diskuse o problematice disertační práce. 

Podmínkou konání SDZ je předchozí úspěšné absolvování studijního bloku. 

(2) SDZ se koná před zkušební komisí pro SDZ, kterou navrhuje předseda ORO po 

projednání v ORO a jmenuje děkan, včetně předsedy zkušební komise. Zkušební 

komise je nejméně pětičlenná. Školitel a školitel-specialista nejsou členy komise. 

Nejméně dva členové ze zkušební komise nesmí být zaměstnanci ČVUT. Zkušební 

komise pro daný obor může být stálá nebo může být navržena pro jednotlivé SDZ. 

(3) Členové zkušební komise pro SDZ jsou profesoři, docenti a význační odborníci 

z praxe. Odborníky, kteří nejsou profesory a docenty, schvaluje jako možné členy 

zkušební komise příslušná vědecká rada. Předsedou komise může být jen profesor 

nebo docent. 

(4) Konání SDZ musí být zveřejněno minimálně 2 týdny předem ve veřejné části 

internetových stánek fakulty. 

(5) Doktorand předkládá písemnou žádost o vykonání SDZ na předepsaném formuláři 

oddělení VVČ. Součástí žádosti je seznam publikací (projektů) doktoranda včetně 

jejich případných ohlasů. K žádosti se vyjadřuje školitel a vedoucí školicího pracoviště, 

konání SDZ schvaluje předseda ORO. Termín SDZ stanoví děkan po dohodě 

s předsedou zkušební komise. 

(6) Průběh SDZ a vyhlášení výsledku jsou veřejné. Hodnocení průběhu SDZ je neveřejné. 

Výsledné celkové hodnocení SDZ je hodnoceno stupni: „prospěl s vyznamenáním“, 

„prospěl“ nebo „neprospěl“. 

(7) Zkušební komise pro SDZ v neveřejné části rozhoduje hlasováním při nejméně 

dvoutřetinové přítomnosti svých členů. Zkušební komise nejprve hlasuje mezi stupni 

„prospěl“, nebo „neprospěl“. K výsledku „prospěl“ je zapotřebí, aby pro toto hodnocení 

hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných členů, v opačném případě je 

výsledek „neprospěl“. U výsledku „neprospěl“ se zkušební komise usnáší na 

prohlášení, kterým odůvodňuje své rozhodnutí. V případě výsledku „prospěl“ hlasuje 

zkušební komise dále mezi stupni „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl“. 

K hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ je zapotřebí, aby pro toto hodnocení 

hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných členů, v opačném případě je 

výsledek „prospěl“. 

(8) Jestliže je výsledek hodnocení zkušební komise pro SDZ „neprospěl“, může doktorand 

SDZ opakovat nejvýše jednou, a to nejdříve po třech měsících ode dne neúspěšně 

vykonané zkoušky. V případě opakovaného výsledku SDZ „neprospěl“ se studium 

ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při 

rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona. V případě opakované zkoušky 

nemůže být výsledkem hodnocení „prospěl s vyznamenáním“. 

(9) O průběhu SDZ a jejím závěru se vede zápis, který podepisuje předseda zkušební 

komise pro SDZ a o hlasování je pořízen protokol, který podepisuje předseda 

zkušební komise a všichni její přítomní členové. Zápis je uložen na příslušném 

oddělení VVČ. 

Článek 30 - Hodnocení a obhajoba disertační práce 

(1) Doktorand po předchozím složení SDZ odevzdává pro započetí řízení k obhajobě své 

disertační práce písemnou žádost o povolení obhajoby (na stanoveném formuláři), 
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disertační práci ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu PDF, 

životopis, posudek školitele a seznam vlastních publikací (projektů) včetně jejich 

ohlasů dělený na práce k tématu disertační práce a na ostatní. 

(2) Oddělení VVČ materiály podle odstavce 1 formálně posoudí a v případě splnění 

formálních náležitostí dokumenty přijme a na kopii žádosti potvrdí doktorandovi 

odevzdání disertační práce. Materiály jsou postoupeny předsedovi ORO. Na základě 

předložených materiálů je nejpozději do 30 dnů děkanem jmenována komise pro 

obhajobu disertační práce a oponenti disertační práce. 

(3) Komise pro obhajobu disertační práce je jmenována podle stejných pravidel jako pro 

SDZ podle čl. 29 odst. 2 a 3. Právo hlasovat a účastnit se neveřejné části jednání mají 

rovněž oponenti. Počet členů komise bez oponentů musí být alespoň 4. Jednání 

komise včetně její neveřejné části se účastní i školitel. 

(4) Disertační práce je oponována minimálně dvěma oponenty, kteří jsou na návrh 

vedoucího školicího pracoviště nebo školitele a po schválení ORO jmenováni 

děkanem. Oponenty mohou být jen význační odborníci v příslušném vědním nebo 

uměleckém oboru, z nichž alespoň jeden musí být profesor, docent nebo doktor věd 

(DrSc. nebo zahraniční ekvivalent) a nejvýše jeden je zaměstnancem ČVUT. Nejméně 

dva z oponentů jsou nositeli titulu Ph.D., CSc. nebo ekvivalentního; toto pravidlo se 

nevztahuje na umělecké obory. 

(5) Oponentní posudek má být vypracován do třiceti dnů po zaslání disertační práce. 

Nemůže-li oponent posudek vypracovat, oznámí tuto skutečnost do 15 dnů. 

V případě, že oponent odmítne posudek vypracovat nebo neobdrží-li oddělení VVČ 

posudek do 45 dnů, může děkan na návrh předsedy ORO po projednání ORO 

jmenovat nového oponenta. 

(6) Oddělení VVČ seznámí s oponentními posudky doktoranda i jeho školitele. Jestliže 

hodnocení jednoho z oponentů poukazuje na závažné nedostatky nebo disertační 

práci nedoporučuje k obhajobě, může si doktorand disertační práci vyžádat zpět 

k přepracování a řízení k obhajobě disertační práce se přerušuje. Nevyužije-li 

doktorand možnost opravy, v řízení se pokračuje. V případě dvou negativních 

hodnocení je přepracování disertační práce povinné. Disertační práci je možno 

přepracovat nejvýše jedenkrát. V případě, že i přepracovaná práce obdrží negativní 

posudek nebo posudky, koná se obhajoba. 

(7) Oddělení VVČ poskytne členům komise oponentní posudky a přístup k disertační práci 

v elektronické formě. Předseda komise pro obhajobu disertační práce stanoví termín 

obhajoby disertační práce tak, aby byl tento termín znám nejpozději 30 dnů po 

obdržení posledního posudku, není-li řízení zastaveno. S tímto termínem je seznámen 

doktorand, školitel, oponenti a členové komise. Předseda komise může stanovením 

termínu pověřit vedoucího školicího pracoviště. 

(8) Konání obhajoby disertační práce je zveřejněno ve veřejné části internetových stránek 

příslušné fakulty, nejméně 3 týdny předem. Po tuto dobu může každý do disertační 

práce nahlížet a každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, 

opisy nebo rozmnoženiny. Své připomínky může každý podat písemně předsedovi 

komise pro obhajobu disertační práce nebo ústně přednést při obhajobě disertační 

práce. Uchazeč je povinen k nim zaujmout stanovisko. 

(9) Nepřítomnost nejvýše jednoho z oponentů u obhajoby disertační práce je možná  

v případě, že jeho posudek byl kladný a přítomní členové komise pro obhajobu 

disertační práce s omluvou souhlasí. Posudek nepřítomného oponenta je při obhajobě 
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disertační práce přečten. Nepřítomnost školitele u obhajoby disertační práce jím 

vedené je možná v případě, pokud s ní souhlasí doktorand. 

(10) Obhajoba disertační práce je veřejná, včetně vyhlášení výsledků, hodnocení výsledků 

obhajoby disertační práce je neveřejné. Výsledek vyhlašuje předseda komise pro 

obhajobu disertační práce bezprostředně po rozhodnutí komise. 

(11) Komise pro obhajobu disertační práce o výsledku obhajoby disertační práce rozhoduje 

tajným hlasováním při nejméně dvoutřetinové přítomnosti svých členů. Celkové 

hodnocení je „obhájil“ nebo „neobhájil“. K hodnocení „obhájil“ je zapotřebí 

nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných členů, v opačném případě je výsledek 

„neobhájil“. V případě negativního výsledku hlasování se komise usnáší na prohlášení, 

které odůvodňuje příslušné rozhodnutí. 

(12) O průběhu obhajoby disertační práce a usneseních komise pro obhajobu disertační 

práce se vede zápis, který podepisuje předseda komise pro obhajobu disertační 

práce; o hlasování je pořízen protokol, který podepisuje předseda komise a všichni 

přítomní členové. Zápis je uložen na oddělení VVČ. Řád doktorského studia může 

upravit podmínky vzdálené účasti oponentů na jednání. 

(13) Doktorand může opakovat neúspěšnou obhajobu disertační práce nejvýše jednou, 

a to po přepracování disertační práce, nejdříve však za půl roku. V případě neúspěšně 

opakované obhajoby disertační práce se studium ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) 

zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b). Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje 

§ 68 zákona. 

Článek 31 - Uznávání zkoušek z předchozího studia v doktorském studijním programu 

(1) Na žádost doktoranda může děkan uznat zkoušky z předmětů, které doktorand 

úspěšně složil během studia v doktorském studijním programu před zápisem do 

současného studia v doktorském studijním programu. Na takovou zkoušku se nadále 

hledí tak, jako by byla složena v den jejího uznání. 

(2) Nelze uznat celý studijní blok ani státní doktorskou zkoušku. 

(3) Doktorand může požádat o uznání zkoušky do pěti let ode dne složení zkoušky. 

Pozdější žádosti nelze vyhovět. 

(4) K žádosti se vyjádří školitel a příslušná oborová rada. 

(5) Děkan o žádosti o uznání zkoušky rozhodne ve lhůtě 30 dnů. 

ČÁST PÁTÁ – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 32 - Doklady o studiu 

(1) Doklady o studiu ve studijním programu a o absolvování studia ve studijním programu 

se řídí § 57 zákona. 

(2) ČVUT vydává podle § 57 odst. 1 písm. a) zákona průkaz studenta jako doklad 

potvrzující právní postavení studenta. Průkaz studenta slouží k identifikaci studenta 

a vydává se ve formě 

a) průkazu studenta ČVUT, nebo 
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b) spojeného průkazu studenta ČVUT a mezinárodního identifikačního průkazu 

studenta ISIC. 

(3) Průkaz studenta je vystavován Výpočetním a informačním centrem ČVUT. Podklady 

pro vystavení průkazu studenta se čerpají z matriky studentů. Náležitosti průkazu 

a podmínky pro jeho vydání stanoví ředitel Výpočetního a informačního centra ČVUT. 

(4) Průkaz studenta je nepřenosný. Student je povinen oznámit bez zbytečného odkladu 

ztrátu, poškození nebo zničení průkazu studenta. Po ukončení studia je držitel 

průkazu povinen průkaz studenta neprodleně vrátit ČVUT. 

(5) Za výkaz o studiu se považuje výpis z elektronického informačního systému ČVUT 

potvrzený fakultou. 

Článek 33 - Matrika studentů 

(1) ČVUT vede podle § 88 zákona matriku studentů. Matrika studentů slouží k evidenci 

studentů a k rozpočtovým a statistickým účelům. 

(2) V matrice studentů jsou vedeny o jednotlivých studentech údaje, které předepisuje 

zákon a ministerstvo. 

(3) Matrika studentů je součástí elektronického informačního systému ČVUT. Operativně 

je vedena studijními odděleními a odděleními VVČ. Záznamy do matriky studentů a do 

studijní dokumentace mohou provádět pouze zvlášť k tomu pověření zaměstnanci 

ČVUT. 

(4) Matrika studentů je souhrnně spravována Výpočetním a informačním centrem ČVUT. 

Podklady pro její vedení předávají studijní oddělení a oddělení VVČ v předepsané 

struktuře podle dohodnutého časového harmonogramu, přičemž záznamy o zápisu do 

studia, studijním programu, studijním oboru, formě studia, přerušení a ukončení studia 

se provedou neprodleně po rozhodné události. 

(5) Matrika studentů a doklady o rozhodných událostech jsou archiválie. Při jejich 

archivování a vystavování výpisů a opisů se postupuje podle zvláštních předpisů. 

Článek 34 - Ukončení studia 

(1) Studium v bakalářských a magisterských studijních programech se řádně ukončuje 

absolvováním studia ve studijním programu, tj. řádným ukončením všech předmětů 

příslušného studijního plánu, splněním dalších podmínek, které musí student splnit 

v průběhu studia ve studijním programu a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Dnem 

řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo 

její poslední část. 

(2) Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje absolvováním studia ve 

studijním programu, to je řádným splněním všech požadavků stanovených ISP, 

vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Dnem řádného 

ukončení studia je den, kdy byla obhájena disertační práce. 

(3) Na základě řádného ukončení studia obdrží absolvent vysokoškolský diplom 

a česko-anglický dodatek k diplomu. Vysokoškolský diplom s česko-anglickým 

dodatkem k diplomu je absolventům předán zpravidla na slavnostním shromáždění 

(promoci), v jehož průběhu absolvent skládá příslušný slib absolventa (příloha č. 3 

Statutu ČVUT). 
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(4) Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul 

bakalář (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem), v oblasti umění se uděluje 

akademický titul bakalář umění (ve zkratce „BcA.“ uváděné před jménem). 

(5) Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje v oblasti 

technických věd a technologií akademický titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné 

před jménem), v oblasti architektury se uděluje akademický titul „inženýr architekt“ (ve 

zkratce „Ing. arch.“ uváděné před jménem), v oblasti umění akademický titul „magistr 

umění“ (ve zkratce „MgA.“ uváděné před jménem). 

(6) Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul 

„doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). 

(7) Studium se dále ukončuje 

a) zanecháním studia, 

b) nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu podle tohoto řádu, 

c) odnětím akreditace studijního programu, 

d) zánikem akreditace studijního programu, 

e) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) zákona nebo podle § 67 zákona, 

f) ukončením uskutečňování studijního programu z důvodů uvedených v § 81b odst. 

3 zákona, 

g) zánikem oprávnění uskutečňovat studijní program (§ 86 odst. 3 a 4 zákona). 

(8) Absolventovi studia nebo bývalému studentovi, který ukončil studium dle odstavce 7, 

vydá fakulta na základě jeho žádosti doklad o vykonaných zkouškách nebo doklad 

o studiu a o udělení akademického titulu. 

(9) Dnem ukončení studia: 

a) podle odstavce 7 písm. a) je den, kdy bylo fakultě nebo ČVUT, kde je student 

zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia, 

b) podle odstavce 7 písm. b) je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní 

moci, 

c) podle odstavce 7 písm. c) je den, kdy uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí 

ministerstva, 

d) podle odstavce 7 písm. d) je den, ke kterému ČVUT oznámilo zrušení studijního 

programu nebo den uplynutí doby, na kterou byla akreditace udělena, 

e) podle odstavce 7 písm. e) je den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo 

právní moci. 

(10) Student, který ukončil studium podle odstavců 1, 2 a 7 je povinen neprodleně 

odevzdat průkaz studenta. 

Článek 35 - Zveřejňování závěrečných prací 

(1) ČVUT podle § 47b zákona nevýdělečně zveřejňuje bakalářské, diplomové a disertační 

práce (dále jen „závěrečná práce“) včetně posudků vedoucího práce a oponentů 

a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím institucionálního repozitáře 

(dále jen „Digitální knihovna ČVUT“) závěrečných prací, který centrálně spravuje. 

(2) Originály závěrečných prací jsou po obhajobě zveřejňovány jednotlivými fakultami. 

Podmínky zveřejnění včetně místa zpřístupnění stanoví děkan a jsou uvedeny ve 

veřejné části internetových stránek příslušné fakulty. 
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(3) Závěrečná práce odevzdaná uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět 

pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněna spolu s posudky vedoucího práce 

a oponentů k nahlížení veřejnosti v místě pracoviště ČVUT, kde se bude konat 

obhajoba práce, nebo prostřednictvím Digitální knihovny ČVUT. Každý si může ze 

zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo kopie. 

(4) Autor závěrečné práce povinně vkládá její elektronickou verzi ve stanovených 

termínech do elektronického informačního systému ČVUT. Děkan může stanovit 

úpravu závěrečné práce pro elektronickou verzi v případě, že závěrečná práce má 

specifickou podobu (zejména projekt, model). Odevzdáním závěrečné práce autor 

souhlasí se zveřejněním své práce podle zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 

(5) Autoři posudků závěrečných prací vkládají posudky osobně nebo prostřednictvím 

vedoucím katedry pověřené osoby ve stanovených termínech do elektronického 

informačního systému ČVUT. Odevzdáním posudku autoři souhlasí s jeho 

zveřejněním. 

(6) ČVUT může odložit zveřejnění závěrečné práce nebo jejích částí, a to po dobu trvání 

překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění 

musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány 

závěrečné práce. ČVUT zašle bez zbytečného odkladu po obhájení závěrečné práce, 

jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování 

ministerstvu. 

ČÁST ŠESTÁ – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 36 - Přechodná a zmocňovací ustanovení 

(1) Na studenty zapsané do studia před 1. říjnem 2015 se pro hodnocení absolvování 

celého studia „prospěl s vyznamenáním“ vztahuje kritérium uvedené v čl. 23 odst. 2 

Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT registrovaného ministerstvem dne 

8. července 2015 pod čj. MSMT23823/2017
3
, nebude-li pro ně výhodnější použít 

kritérium uvedené v čl. 18 odst. 2. 

(2) Na studenty zapsané do doktorského studijního programu před 1. 1. 2019 se 

povinnost podle čl. 26 odst. 8 nevztahuje, ledaže by tato povinnost vyplývala z Řádu 

doktorského studia příslušné fakulty. 

(3) Pokud by aplikací tohoto předpisu mělo dojít k nepřiměřené tvrdosti, může děkan 

učinit opatření k jejímu odstranění a povolit výjimku. O udělení takové výjimky děkan 

informuje příslušný akademický senát fakulty; výjimkou nelze prolomit omezení 

maximální doby studia. 

(4) V případě nefakultního studijního programu má právo učinit opatření k odstranění 

nepřiměřené tvrdosti rektor nebo jím pověřený prorektor. O udělení takové výjimky 

rektor informuje Akademický senát ČVUT.“ 

(5) Studentům, kteří požádali o evidenci uznané doby rodičovství před 1. lednem 2020, 

neběží lhůty uvedené v článku 19 odst. 7 po uznanou dobu rodičovství. 

Článek 37 - Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického 

v Praze registrovaný ministerstvem dne 8. července 2015 pod čj. MSMT-23823/2015. 
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(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým 

senátem ČVUT dne 13. září 2017. 

(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem. 

(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2017. 

*** 

(1) Změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení 

technického v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) Akademickým 

senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 30. května 2018, 

dne 21. listopadu 2018 a dne 27. listopadu 2019. 

(2) Změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení 

technického v Praze nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(3) Změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty Českého vysokého učení 

technického v Praze registrované dne 19. června 2018 pod čj. MSMT-19935/2018 

(změny č. 1), dne 29. listopadu 2018 pod čj. MSMT-39501/2018 (změny č. 2) 

a dne 11. března 2020 pod čj. MSMT-11693/2020-3 (změny č. 3) nabývají účinnosti 

dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 

v. r. 

rektor 
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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY ČVUT V PRAZE 
Vnitřní předpis ČVUT v Praze 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017 

Disciplinární řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze. 

Mgr. Karolína Gondková 

ředitelka odboru vysokých škol 

Článek 1 - Úvodní ustanovení 

Tento disciplinární řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze, 

v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), 

upravuje disciplinární řízení vůči studentům studujícím ve všech bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programech a to fakultních i nefakultních. 

Článek 2 - Sankce 

(1) Za zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními 

předpisy ČVUT a jeho součástí lze studentovi uložit některou z následujících sankcí: 

a) napomenutí, 

b) podmínečné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení, 

c) vyloučení ze studia. 

(2) Disciplinární přestupek podle § 64 zákona spáchaný z nedbalosti a méně závažný 

disciplinární přestupek lze projednat bez uložení sankce. 

(3) Od uložení sankce je též možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního 

přestupku vede k nápravě. 

(4) Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek 

spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře 

zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku 

dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků. Vyloučit ze studia lze 

v případě úmyslného spáchání závažného disciplinárního přestupku. 

(5) Rozhodnutí o uložení sankce se oznamuje pouze studentovi a je neveřejné. 

(6) Lhůta a podmínky k osvědčení při podmínečném vyloučení ze studia se stanoví podle 

míry závažnosti disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců 

a nejvíce tři roky. 

(7) Pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního 

přestupku s výjimkou méně závažných disciplinárních přestupků spáchaných 

z nedbalosti, může být ze studia vyloučen. 

Článek 3 - Zahájení disciplinárního řízení 

(1) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise 

ČVUT na návrh děkana nebo rektora v souladu s čl. 4 odst. 2. 

(2) Návrh obsahuje popis skutku nebo navrhované důkazy, o které se opírá, jakož 

i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek. Disciplinární 

řízení je zahájeno dnem, kdy byl student seznámen s návrhem. 
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(3) Bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení předseda disciplinární komise svolá 

zasedání disciplinární komise fakulty, nebo Disciplinární komise ČVUT. 

(4) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho 

spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty 

jednoho roku se nezapočítává doba, kdy osoba není studentem. 

Článek 4 - Disciplinární komise 

(1) Obvinění studenta z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise fakulty 

nebo Disciplinární komise ČVUT. 

(2) Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na 

fakultě v některém z fakultních programů a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. 

Disciplinární komise ČVUT projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na 

ČVUT v některém z nefakultních programů a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. 

(3) Členy disciplinární komise fakulty jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty 

se souhlasem akademického senátu fakulty. Polovinu členů disciplinární komise 

fakulty tvoří studenti. Komise má nejméně čtyři a nejvíce osm členů. Dva akademičtí 

pracovníci a dva studenti jsou jmenováni náhradníky. 

(4) Členy Disciplinární komise ČVUT a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů 

akademické obce ČVUT a to z akademických pracovníků vykonávajících svoji činnost 

ve vysokoškolském ústavu, který se podílí na uskutečňování nefakultních programů 

a studentů zapsaných v některém z nefakultních programů. Souhlas se jmenováním 

členů Disciplinární komise ČVUT uděluje Akademický senát ČVUT. Na složení 

Disciplinární komise ČVUT se vztahuje odstavec 3 věta druhá až čtvrtá. 

(5) Funkční období členů disciplinární komise fakulty a Disciplinární komise ČVUT je 

dvouleté. 

(6) Je-li známo, že některý člen disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise 

ČVUT se na její jednání nedostaví, pozve předseda příslušného náhradníka tak, aby 

paritní složení komise zůstalo zachováno. Náhradník má v zasedání, k němuž byl 

pozván, práva a povinnosti člena komise. 

(7) Zasedání disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise ČVUT řídí její 

předseda; jednání komise je neveřejné. Členové komise jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti se svým členstvím 

v disciplinární komisi dozví. 

(8) Disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise ČVUT je způsobilá se usnášet, 

je-li přítomna většina jejích členů. Není-li zachováno rovné zastoupení akademických 

pracovníků a studentů, předseda zasedání odročí, pokud to navrhne některý z členů 

komise. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina přítomných 

členů komise. 

(9) O jednání disciplinární komise nebo Disciplinární komise ČVUT se pořizuje zápis. 

Článek 5 - Projednání návrhu 

(1) Student musí být k zasedání disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise 

ČVUT písemně a včas pozván. Student má právo být u jednání komise, s výjimkou 

jejího hlasování, osobně přítomen. Má právo navrhovat a předkládat důkazy, 

vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání a nahlížet do spisu
1
 s výjimkou 

protokolu o hlasování. 

                                            
1
 § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
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(2) Disciplinární komise nebo Disciplinární komise ČVUT se může usnést, že bude jednat 

v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že mu bylo pozvání k zasedání řádně 

a včas oznámeno a student se k zasedání bez omluvy nedostavil. 

(3) V nepřítomnosti studenta může disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise 

ČVUT dále jednat na svém třetím termínu zasedání, pokud se student ve dvou 

předchozích termínech k zasedání komise opakovaně nedostavil, svoji neúčast však 

předem písemně omluvil a omluva byla předsedou disciplinární komise uznána. 

(4) Disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise ČVUT je povinna projednat věc 

tak, aby mohlo být nepochybně zjištěno, zda se student disciplinárního přestupku 

dopustil. Jednání má být vedeno tak, aby se komise mohla usnést na návrhu podle 

odstavce 5 zpravidla do 30 dnů od svého prvního zasedání. 

(5) Po projednání věci se disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise ČVUT 

usnese na návrhu, aby děkan nebo rektor: 

a) vyslovil, že se student dopustil disciplinárního přestupku a uložil mu za ně sankci 

podle čl. 2 odst. 1, kterou komise výslovně uvede, 

b) disciplinární řízení zastavil, protože se student disciplinárního přestupku nedopust il, 

nebo se ho sice dopustil, podle názoru komise však samotné projednání věci 

v disciplinárním řízení postačuje, nebo nejde o disciplinární přestupek, nebo se 

nepodařilo prokázat, že disciplinární přestupek spáchal student, nebo student 

přestal být studentem. 

(6) Usnesení podle odstavce 5 oznámí disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární 

komise ČVUT studentovi pokud je přítomen, jinak se toto usnesení samostatně 

neoznamuje. 

Článek 6 - Rozhodnutí děkana nebo rektora 

(1) Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává děkan nebo rektor na základě návrhu 

disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise ČVUT, zpravidla do 7 dnů ode 

dne, kdy návrh komise obdržel. 

(2) Děkan nebo rektor může před vydáním rozhodnutí věc vrátit disciplinární komisi 

fakulty nebo Disciplinární komisi ČVUT s písemným zdůvodněním k dalšímu došetření, 

považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci. 

(3) Děkan nebo rektor vyrozumí studenta o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

před vydáním rozhodnutí. Lhůta pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí činí 

nejméně 5 dní. 

(4) Děkan nebo rektor může uložit sankci, kterou disciplinární komise fakulty nebo 

Disciplinární komise ČVUT navrhla, nebo sankci mírnější, nebo může disciplinární 

řízení z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 5 písm. b) zastavit, i když komise navrhla, aby 

sankce byla uložena. 

(5) Jestliže disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise ČVUT navrhla, aby 

disciplinární řízení bylo zastaveno, děkan nebo rektor tak učiní. Pokud má o správnosti 

tohoto postupu závažné pochybnosti, vrátí v takovém případě věc s uvedením důvodů 

disciplinární komisi k novému projednání. Setrvá-li disciplinární komise na svém 

původním usnesení, je jím děkan nebo rektor vázán. 

(6) Rozhodnutí, kterým se ukládá sankce podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až c), musí být 

vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok o zjištění disciplinárního přestupku 

a určení sankce. Dále musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti se proti 

rozhodnutí odvolat. 
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(7) Rozhodnutí, kterým se zastavuje disciplinární řízení, obsahuje výrok o zastavení 

disciplinárního řízení, odůvodnění a poučení o možnosti se proti rozhodnutí odvolat. 

Článek 7 - Rozhodování ve věci disciplinárního přestupku 

(1) Na rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku se vztahuje § 68 zákona; na způsob 

náhradního doručení se vztahuje čl. 45 Statutu ČVUT. 

(2) Student se může odvolat proti rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku k rektorovi. 

V případě, kdy rozhodoval děkan, odvolání se podává k rektorovi prostřednictvím 

děkana; děkan v takovém případě (neshledá-li podmínky pro postup podle § 87 

správního řádu
2
) předá spis rektorovi se svým stanoviskem do 30 dnů ode dne 

doručení odvolání. 

(3) Odvolání se podává písemně, a to nejpozději 30 dnů ode dne jeho oznámení. 

(4) Odvolání musí mít tyto náležitosti 

a) jméno, příjmení, datum narození, 

b) místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, 

c) název studijního programu, 

d) název příslušné fakulty nebo vysokoškolského ústavu, 

e) musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho 

napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT 

a fakulty nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,  

f) podpis osoby, která je činí. 

(5) Rozhodnutí rektora o odvolání je konečné. Vyhotoví se písemně a obsahuje: 

a) rozhodnutí (výrok), 

b) jeho odůvodnění, 

c) poučení o tom, že toto rozhodnutí je konečné a že proti tomuto rozhodnutí se nelze 

dále odvolat, 

d) údaj o tom, který orgán jej vydal, 

e) datum vydání rozhodnutí, 

f) číslo jednací, pod nímž je rozhodnutí na ČVUT evidováno, 

g) úřední razítko ČVUT, 

h) podpis rektora. 

Článek 8 - Doplňující ustanovení 

(1) Obvinění studenta z disciplinárního přestupku podle čl. 3 odst. 2, pozvání studenta 

k zasedání disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise ČVUT a rozhodnutí 

děkana, nebo rektora se doručují studentovi do vlastních rukou. 

(2) Rozhodnutí se vyznačuje do spisu studenta. 

Článek 9 – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto řádu, se dokončí podle 

dosavadních předpisů; podle pozdějších předpisů se dokončí jen tehdy, jestliže to je 

pro studenta příznivější. 

                                            
2
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
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(2) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty  Českého vysokého učení technického 

v Praze registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 23. dubna 1999 pod čj. 19 976/99-30, ve znění pozdějších změn. 

(3) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým 

senátem ČVUT dne 28. června 2017. 

(4) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

(5) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017. 

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. 

v. r. 

rektor 
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STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE 
Vnitřní předpis ČVUT v Praze 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017 

Stipendijní řád Českého vysokého učení technického v Praze. 

Změny Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze 

byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 

zákona o vysokých školách dne 22. února 2018 pod čj. MSMT-4311/2018 (I. změny) 

a dne 1. srpna 2019 pod čj. MSMT26119/2019 (II. změny). 

Článek 1 - Úvodní ustanovení 

Tento Stipendijní řád Českého vysokého učení technického v Praze v souladu s § 62 

odst. 1 písm. i) a § 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) 

upravuje poskytování stipendií studentům ČVUT všech bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programů a to fakultních i nefakultních. 

Článek 2 - Druhy stipendií a jejich zdroje 

(1) Studentům mohou být přiznána tato stipendia 

a) stipendium za vynikající studijní výsledky podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona (dále 

jen „prospěchové stipendium“), 

b) účelové stipendium podle § 91 odst. 2 písm. b) až d) a odst. 4 písm. a) a b) zákona, 

c) stipendium v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona, 

(dále jen „sociální stipendium“), 

d) doktorské stipendium podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona, 

e) ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona. 

(2) Stipendia jsou hrazena z těchto zdrojů 

a) z dotace nebo z příspěvku ze státního rozpočtu, 

b) ze Stipendijního fondu ČVUT, 

c) z grantů a projektů, 

d) z účelových darů, 

e) ze zisku  doplňkové činnosti. 

(3) Stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako měsíční částka vyplácená 

po stanovenou dobu akademického roku. Studentům fakultních programů přiznává 

stipendia svým rozhodnutím děkan. Studentům nefakultních programů přiznává 

stipendia svým rozhodnutím rektor. Rektor může rovněž přiznat studentům fakultních 

programů stipendia podle čl. 4 odst. 2; informace o přiznání stipendia bude sdělena 

příslušnému děkanovi. 
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Článek 3 - Prospěchové stipendium 

(1) Prospěchové stipendium lze přiznat studentům bakalářských a magisterských 

studijních programů za vynikající studijní výsledky dosažené v rozhodném úseku 

studia, kterým je semestr nebo akademický rok. 

(2) Prospěchové stipendium může být přiznáno pouze studentovi, který v semestru nebo 

akademickém roce, ve kterém mu vznikne nárok na prospěchové stipendium, 

a) je studentem ČVUT podle § 61 zákona (dále jen „student“),  

b) studuje ve standardní době studia, nebo studuje ve standardní době studia 

prodloužené nejvýše o jeden rok, pokud studoval nejméně jeden semestr na 

zahraniční vysoké škole v rámci programů spoluorganizovaných ČVUT 

a o stipendium písemně požádá, 

c) splnil předepsaná kritéria pro přiznání stipendia. 

(3) Prospěchové stipendium lze přiznat i studentovi za rozhodný úsek studia absolvovaný 

na jiných fakultách nebo jiných vysokých školách, kterému absolvované předměty byly 

uznány děkanem nebo rektorem a o stipendium písemně požádá. 

(4) Prospěchové stipendium lze studentovi studijního programu, který navazuje na 

bakalářský studijní program, přiznat i za studium v předchozím bakalářském studijním 

programu. V případě absolvování předchozího studia v bakalářském studijním 

programu na jiné vysoké škole o stipendium student písemně požádá. 

(5) Prospěchové stipendium lze studentovi přiznat nejdéle po dobu deseti měsíců 

akademického roku, ve kterém student má nárok na stipendium, a to mu bylo přiznáno 

děkanem nebo rektorem. Prospěchové stipendium se nepřiznává za červenec 

a srpen. 

(6) Pokud student v akademickém roce vypracovává pouze diplomovou nebo 

bakalářskou práci a skládá státní závěrečnou zkoušku, lze mu přiznat stipendium 

nejdéle po dobu pěti měsíců tohoto akademického roku. 

(7) Prospěchové stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako měsíční 

částka vyplácená po stanovenou dobu akademického roku. 

(8) Termíny výplaty prospěchových stipendií stanoví děkan nebo rektor. 

(9) Kritériem pro stanovení výše prospěchového stipendia je vážený studijní průměr 

studenta stanovený podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT 

z absolvovaných předmětů v rozhodném období. 

(10) V daném semestru nebo akademickém roce má student nárok na prospěchové 

stipendium za vynikající studijní výsledky dosažené v předchozím semestru nebo 

akademickém roce, jestliže v rozhodném úseku tj. v semestru (akademickém roce), za 

který se stipendium uděluje 

a) získal minimálně 30 kreditů (60 kreditů) z absolvovaných předmětů, 

b) počet klasifikovaných předmětů v semestru nebo akademickém roce měl větší 

nebo roven 4, případně 8, 

c) vážený studijní průměr za uvedený semestr nebo akademický rok měl menší nebo 

roven 1,50, 

d) studoval v prezenční nebo kombinované formě studia a standardní době studia 

podle § 44 odst. 2 písm. e) a odst. 4 zákona. 

(11) Děkan nebo rektor stanoví rozhodný úsek studia a po vyjádření akademického senátu 

fakulty nebo Akademického senátu ČVUT stanoví výši prospěchového stipendia. 
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(12) Studentům, které ČVUT vysílá ke studiu na jinou vysokou školu, může děkan nebo 

rektor zmírnit kritéria uvedená v odstavci 10 písm. a) a b). 

(13) Pokud bylo studentovi vyplaceno prospěchové stipendium neoprávněně, je povinen 

toto stipendium vrátit. 

Článek 4 - Účelová stipendia 

(1) Účelové stipendium může být přiznáno studentům s výjimkou případů uvedených 

v čl. 8. 

(2) Účelové stipendium může být přiznáno 

a) za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí (dále 

jen „tvůrčí“) výsledky přispívající k prohloubení znalostí (účast na vědeckém 

projektu, vědeckovýzkumné činnosti na pracovišti a dalších aktivitách), 

b) za zcela výjimečné studijní výsledky, za absolvování studijního programu 

s hodnocením prospěl s vyznamenáním nebo s pochvalou nebo za zkrácení doby 

studia oproti doporučenému časovému plánu, 

c) jako sociální příspěvek, 

d) na podporu studia studentů v zahraničí, 

e) na podporu studia studenta v  České republice, 

f) v dalších případech zvláštního zřetele hodných, zejména: 

1. za odborné vědecké publikace v prestižních zahraničních časopisech, 

2. na podporu odborných praxí, exkurzí studentů, účasti v soutěžích a jiných 

aktivitách souvisejících s činností ČVUT, 

3. za úspěšnou reprezentaci ČVUT a příkladné občanské činy, 

4. za sportovní reprezentaci ČVUT, za sportovní výsledky a sportovní činnosti 

mimo ČVUT při splnění podmínky, že student studuje ve standardní době studia 

nebo ji překračuje nejvýše o jeden rok, 

g) jako mimořádná cena; podmínky pro její přiznání stanoví poskytovatel, 

h) na ubytování studentů, 

i) na základě předem zveřejněných kritérií na podporu tvůrčí činnosti studentů, 

j) studentům za vynikající výsledky dosažené v přijímacím řízení. 

(3) Účelová stipendia přiznává děkan nebo rektor na základě žádosti studenta nebo 

návrhu rektora, děkana, prorektorů, proděkanů a vedoucích pracovišť. Účelové 

stipendium může být přiznáno i opakovaně. 

(4) Účelové stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako měsíční částka 

vyplácená po stanovenou dobu akademického roku. 

(5) Termíny výplaty účelových stipendií stanoví děkan nebo rektor. 

Článek 5 - Sociální stipendia 

(1) Sociální stipendium podle čl. 2 odst. 1 písm. c) se přiznává studentům, kteří mají 

nárok na přídavek na dítě podle § 91 odst. 3 zákona, jestliže rozhodný příjem v rodině 

zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima 

rodiny a koeficientu 1,5. 
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(2) Sociální stipendium je přiznáno po standardní dobu studia za každý celý kalendářní 

měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, s výjimkou 

července a srpna. Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby 

minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na 

celé desetikoruny nahoru. 

(3) Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho 

žádost orgánem státní sociální podpory České republiky, který přídavek přiznal, že 

příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku 

nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely 

přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem 

rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období 

pouze jednou1. 

(4) Výplata sociálních stipendií je prováděna na základě příslušné směrnice kvestora 

v souladu s pravidly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

„ministerstvo“) pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám. 

Článek 6 - Doktorská stipendia 

(1) Doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských studijních programů. 

Doktorské stipendium má tři části: 

a) nárokovou měsíční – pravidelnou měsíční částku vyplácenou v průběhu celého 

akademického roku, 

b) nenárokovou – přiznávanou za vynikající výsledky v pedagogické a tvůrčí činnosti, 

účast na řešení výzkumných projektů nebo odevzdání disertační práce před 

uplynutím standardní doby studia, 

c) nárokovou roční – jednorázovou částku vyplácenou se stipendiem za měsíc 

prosinec. 

(2) Stipendium podle odstavce 1 písm. a) je přiznáno v měsíční výši stanovené příkazem 

rektora vydaném po projednání ve studentské komisi AS ČVUT. 

(3) Stipendium podle odstavce 1 písm. c) přiznává děkan, nebo rektor jako jednorázové 

za měsíc prosinec, pokud průměrná měsíční částka všech doktorandovi vyplacených 

stipendií podle odstavce 1 písm. a) a b) v daném roce nedosahuje minimální meze 

12 000 Kč na měsíc studia v prezenční formě, a to v takové výši, aby této meze 

dosáhla. 

(4) Stipendium podle odstavce 1 písm. b) přiznává děkan, nebo rektor na návrh školitele, 

vedoucího katedry, ústavu nebo oborové rady jako jednorázové nebo jako měsíční 

částku vyplácenou po stanovenou dobu akademického roku. 

(5) Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, 

vnitřního předpisu ČVUT nebo Řádu doktorského studia může děkan, nebo rektor 

stipendium podle odstavce 1 písm. a) a c) snížit. 

(6) Stipendium podle odstavce 1 písm. a) a c) se vyplácí pouze studentům prezenční 

formy studia zapsaným ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce a je 

vypláceno po dobu studia, která nepřekročí standardní dobu studia; do této doby 

studia se započtou všechny doby předchozích neúspěšných studií v doktorských 

studijních programech. 

                                            
1
 Stipendijní řád ČVUT registrovaný MŠMT dne 1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017. 
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Článek 7 - Ubytovací stipendium 

(1) Ubytovací stipendium je přiznáno studentům, kteří splňují podle údajů ze systému 

Sdružených informací matrik studentů vedeného ministerstvem (dále jen „SIMS“) 

k datu příslušného sběru dat do SIMS před výplatním termínem podmínky pro jeho 

přiznání. Podrobnosti o kritériích pro přiznání ubytovacího stipendia stanoví rektor po 

projednání v Akademickém senátu ČVUT v návaznosti na podmínky použití příspěvku 

poskytovaného ministerstvem.  

(2) Výplata ubytovacích stipendií je prováděna zpětně čtvrtletně na základě příslušné 

směrnice kvestora. 

Článek 8 - Případy, kdy stipendium nelze přiznat 

Stipendium nelze studentovi přiznat 

a) po dobu přerušení studia, kdy podle zákona není studentem, 

b) při nesplnění podmínky disciplinární bezúhonnosti (s výjimkou sociálního či 

ubytovacího stipendia) v případech, kdy studentu byla udělena sankce napomenutí 

nebo sankce podmínečného vyloučení ze studia. 

Článek 9 - Stipendia z dotace nebo z příspěvku ze státního rozpočtu 

(1) Finanční prostředky určené k výplatě stipendií z dotace nebo z příspěvku ze státního 

rozpočtu schvaluje v rámci rozpočtu ČVUT 

a) Akademický senát fakulty pro studenty studijních programů uskutečňovaných na 

fakultách, 

b) Akademický senát ČVUT pro studenty studijních programů uskutečňovaných na 

ČVUT. 

(2) Stipendia z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu mohou být přiznána pouze 

v souladu s § 91 zákona. 

Článek 10 - Stipendia z dalších zdrojů 

(1) Stipendia mohou být dále hrazena ze zdrojů podle čl. 2 odst. 2 písm. b) až e). 

(2) Prostředky ze Stipendijního fondu ČVUT a zisku doplňkové činnosti jsou určeny na 

posílení prostředků na stipendia z dotace nebo z příspěvku ze státního rozpočtu podle 

čl. 2 odst. 2 písm. a). 

(3) Prostředky z grantů a projektů mohou být přiznávány jako účelové stipendium podle 

pravidel poskytovatele. 

(4) Účelové dary mohou být v souladu se záměry dárce převedeny do Stipendijního fondu 

ČVUT, nebo mohou být přiznány jako účelové stipendium podle pravidel dárce. 

Článek 11 - Rozhodování o přiznání stipendia 

(1) Na rozhodování o přiznání stipendia se v rámci rozhodování o právech a povinnostech 

studentů vztahují ustanovení § 68 zákona a další vnitřní předpisy ČVUT a fakult. 

(2) Rozhodnutí ve věci žádosti o přiznání stipendia musí být vydáno do 30 dnů ode dne 

přijetí žádosti. 

(3) Rozhodnutí děkana nebo rektora musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat 

zejména výrok o přiznání s uvedením druhu a výše stipendia, zdroje financování, 

způsobu a termínech výplaty stipendia, případně podmínek použití účelového 

stipendia, odůvodnění rozhodnutí a poučení o možnosti se odvolat. 
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(4) Rozhodnutí se studentovi doručuje v souladu s § 69a odst. 3 zákona prostřednictvím 

elektronického informačního systému ČVUT. 

(5) Student se může odvolat proti rozhodnutí k rektorovi. V případě, kdy rozhodoval 

děkan, odvolání se podává k rektorovi prostřednictvím děkana; děkan v takovém 

případě (neshledá-li podmínky pro postup podle § 87 správního řádu2) předá spis 

rektorovi se svým stanoviskem do 30 dnů ode dne doručení odvolání. 

(6) Odvolání se podává písemně, a to nejpozději 30 dnů ode dne jeho oznámení. 

(7) Odvolání musí mít tyto náležitosti 

a) jméno, příjmení, datum narození, 

b) místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, 

c) název studijního programu, 

d) název příslušné fakulty nebo vysokoškolského ústavu, 

e) musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho 

napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, 

f) podpis osoby, která je činí. 

(8) Rozhodnutí rektora o odvolání je konečné, vyhotovuje se písemně. 

Článek 12 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Stipendijní řád Českého vysokého učení technického v Praze registrovaný 

ministerstvem dne 4. dubna 2006 pod čj. 10 006/2006-30, ve znění pozdějších změn. 

(2) Student je povinen oznámit ČVUT změnu rozhodných skutečností pro přiznání 

stipendia písemně nejpozději do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti. 

(3) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto řádu, se dokončí podle 

dosavadních předpisů; podle pozdějších předpisů se dokončí jen tehdy, jestliže to je 

pro studenta příznivější. 

(4) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým 

senátem ČVUT dne 28. června 2017. 

(5) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem. 

(6) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2017. 

*** 

(1) Změny Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze byly 

schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) Akademickým senátem Českého vysokého 

učení technického v Praze dne 31. ledna 2018 (I. změny) a dne 19. června 2019 

(II. změny). 

(2) Změny Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze nabývají 

platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

                                            
2
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 



Stipendijní řád ČVUT v Praze 

456 

(3) Změny Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze registrované 

dne 22. února 2018 pod čj. MSMT-4311/2018 (změny č. 1) nabývají účinnosti dnem 

registrace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Změny Stipendijního řádu 

Českého vysokého učení technického v Praze registrované dne 1. srpna 2019 pod 

čj. MSMT-26119/2019 (II. změny) nabývají účinnosti dne 1. srpna 2019. 

(4) Pro účely výpočtu průměrné měsíční částky všech vyplacených stipendií podle čl. 6 

odst. 3, se bude v roce 2019 vycházet pouze z období od 1. srpna 2019 

do 31. prosince 2019. Vyplacení jednorázového stipendia podle čl. 6 odst. 1 písm. c) 

za období roku 2019 bude vycházet pouze z průměru stanoveného podle předchozí 

věty. 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 

v. r. 

rektor 
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SLAVNOSTNÍ SLIBY STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ 

ČVUT 
Výňatek z Přílohy č. 3 ke Statutu ČVUT 

IMATRIKULAČNÍ SLIB STUDENTA 

Slibuji, že budu svědomitě plnit povinnosti studenta (studentky) Fakulty dopravní 

Českého vysokého učení technického v Praze. Ve shodě se svým svědomím budu 

respektovat rozhodnutí akademického senátu univerzity i fakulty, rektora, děkana i dalších 

akademických představitelů školy. 

Ve svém jednání budu dbát o uchování dobrého jména Českého vysokého učení 

technického v Praze a nedopustím se ničeho, čím bych poškodil jeho vážnost. 

PROMOČNÍ SLIB ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉHO 

A MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 

Slibuji, že vědom (vědoma) si poslání vědy, techniky a umění budu využívat znalostí 

získaných studiem na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze 

k prospěchu své vlasti, rozvoji společnosti i vlastní osobnosti. Ze všech sil budu podporovat 

rozvoj vědy, techniky a umění a budu žít tak, aby mé jednání bylo v souladu s akademickým 

vzděláním. 

Slibuji, že zachovám ve vážnosti České vysoké učení technické v Praze a budu 

i v budoucnu podle svých možností podporovat jeho činnost. 

PROMOČNÍ SLIB ABSOLVENTA DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO 
PROGRAMU 

Slibuji, že jako absolvent (absolventka) doktorského studijního programu Českého 

vysokého učení technického v Praze budu při své činnosti rozvíjet vědecké poznání, 

dodržovat zásady etiky vědecké práce a dbát na uplatnění jejích výsledků ve prospěch naší 

společnosti. 

Budu vždy zachovávat vážnost Českého vysokého učení technického v Praze a podle 

svých možností budu podporovat jeho vzdělávací, vědeckou a tvůrčí technickou i uměleckou 

činnost. 
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PŘÍKAZ REKTORA ČVUT Č. 7/2006 VČETNĚ 

DODATKU Č. 1 
Kritéria pro přiznání stipendia na ubytování 

Podmínkou pro přiznání stipendia na ubytování je, že student 

a) je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského programu v prezenční 

formě studia, 

b) studuje v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím 

nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo 

uznáno (při výpočtu se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se 

uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního 

roku). V případě souběžně studovaných programů je student započten nejvýše 

jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve, 

c) nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních 

programů, 

d) nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia, 

e) nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na 

území hlavního města Prahy. 

f) stipendium se studentům bakalářského a magisterského studia přiznává po dobu 

akademického roku s výjimkou měsíce červenec, srpen a září; studentům doktorského 

studia se přiznává po dobu akademického roku s výjimkou měsíce červenec. 

Projednáno Vedením ČVUT dne 24.5.2006. 

Projednáno AS ČVUT dne 31.5.2006. 

Ustanovením Dodatku č. 1 (odst. f) se řídí i přiznání ubytovacího stipendia studentů 

doktorského studia za měsíce srpen a září 2006. 

Dodatek č. 1 (odst. f) nabývá platnosti dne 12.10.2006. 

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. 

v. r. 

rektor ČVUT 
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SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2016 
pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD 

Článek 1 - Úvodní ustanovení 

(1) Tato Směrnice děkana č. 2/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských 

studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní 

(dále jen „ČVUT FD“) stanovuje podrobnosti hodnocení studia v doktorských studijních 

programech akreditovaných na ČVUT FD (dále jen „Směrnice“). 

(2) Studium v doktorských studijních programech se řídí podle čl. 19 až 36 Studijního 

a zkušebního řádu (dále jen „SZŘ“) a podle Řádu doktorského studia na Českém 

vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní (dále jen „ŘDS“). 

(3) Tato Směrnice stanovuje obsah formuláře Kvantifikovaná kritéria pro hodnocení 

studentů doktorského studia na ČVUT Fakultě dopravní (dále jen „Kvantifikovaná 

kritéria“) podle ŘDS v čl. 2, odst. 7. 

Článek 2 - Posouzení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti 

v průběhu doktorského studia 

(1) Podkladem pro ověření vědecké a pedagogické činnosti doktoranda je za každý rok 

studia na ČVUT FD, kromě splnění studijních povinností dle Individuálního studijního 

plánu, doplnění tabulky kvantifikovaných kritérií ČVUT FD pro doktorské studium 

(podrobněji viz „příloha 1“ této Směrnice). 

(2) Kvantifikovaná kritéria jsou podkladem pro vyplnění formuláře „Hodnocení studentů 

doktorského studijního programu“ (Studijní a zkušební řád ČVUT, část 4, čl. 27, 

odst. 9), který je dostupný na webu fakulty. 

Článek 3 - Ustanovení přechodná a závěrečná 

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29. 6. 2016, nahrazuje Směrnici děkana 

č. 1/2016 a platí pro všechny studenty v doktorských studijních programech podle 

zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Pro doktorandy, jejichž studium bylo zahájeno před dnem účinnosti Směrnice děkana 

č. 1/2016, neplatí pravidla stanovená touto Směrnicí a řídí se pouze platným SZŘ. 

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. 

v. r. 

děkan Fakulty dopravní 

Přílohy (ve formátu MS-Word): 

(1) Kvantifikovaná kritéria pro hodnocení studentů doktorského studia na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní 
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Příloha 1 - Kvantifikovaná kritéria pro hodnocení studentů doktorského studia 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

a) v případě, že některé práce jsou dílem autorských kolektivů a zároveň má doktorand 

podíl na autorství menší než 30 %, redukuje se bodové hodnocení příslušným podílem 

uchazeče. Pokud není podíl uchazeče doložen písemným prohlášením všech 

spoluautorů, předpokládá se stejný podíl všech spoluautorů. Uvedená redukce bodů 

se netýká ohlasu prací. 

b) studenti prezenčního studia v doktorských studijních programech jsou hodnoceni za 

každý rok svého studia ze všech tří pilířů, studenti kombinované formy pak především 

podle pilíře 1. 

Tabulky kvantifikovaných kritérií ČVUT FD pro doktorské studium 

(1) Vědecké a odborné publikace a jejich ohlasy 

Udělený patent, užitný vzor, software, funkční vzorek 12 

Monografie zahraniční 8 

Publikace, která prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy 

nebo autorským týmem, jehož byl autor členem, neperiodická odborná publikace o rozsahu 

alespoň 50 tištěných stran vlastního textu (bez fotografií, obrázků, map), vydaná tiskem 

nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná), týká se přesně vymezeného problému 

určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané 

metodologie, má přidělen kód ISBN nebo ISSN, např. monografie, vědecky zpracovaná 

encyklopedie a lexikon, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový 

slovník. 

Jimp – článek v impaktovaném časopise 6 

Časopis je evidován ve Web of Science. 

JSC – článek v databázi SCOPUS 4 

Článek ve zdroji evidovaném ve SCOPUS, který není evidován ve WoS. 

Jneimp – článek v databázi ERIH 3 

Článek v recenzovaném časopise v databázi ERIH, který není evidován ve WoS ani ve 

SCOPUS. 

JREC – článek v českém recenzovaném periodiku 3 

Časopis uvedený v pozitivním seznamu RVVI recenzovaných neimpaktovaných časopisů 

vydávaných v ČR. 

Samostatné části v mezinárodní monografii 3 

Kapitoly v odborné mezinárodní publikaci. 

Uplatňuje se v případě, kdy celá kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé 

knize uveden jako spoluautor a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými 

hlavními autory. Kapitola však musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský 

kolektiv. 

Článek v mezinárodní recenzované publikaci 3 

Článek v mezinárodní recenzované publikaci, která však neprochází indexací WoS, 

SCOPUS apod. 
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Monografie, skripta (vše ČR) 3 

Publikace, která prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy 

nebo autorským týmem, jehož byl autor členem, neperiodická odborná publikace o rozsahu 

alespoň 50 tištěných stran vlastního textu (bez fotografií, obrázků, map), vydaná tiskem 

nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná), týká se přesně vymezeného problému  

určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané 

metodologie, má přidělen kód ISBN nebo ISSN, např. monografie, vědecky zpracovaná 

encyklopedie a lexikon, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový 

slovník. 

Samostatné části v české monografii 2 

Kapitoly v odborné české publikaci. 

Uplatňuje se v případě, kdy celá kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé 

knize uveden jako spoluautor a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými 

hlavními autory. Kapitola však musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský 

kolektiv. 

Článek v české recenzované publikaci 2 

Článek v české recenzované publikaci, která není na pozitivním seznamu RVVI. 

Článek v konferenčním sborníku 2 

Jedná se o konferenční sborníky evidované ve SCOPUS, Conference Proceedings Citation 

Index společnosti Thomson Reuters. Článek musí mít alespoň dvě strany. 

Účast na tvorbě či revizi právních nebo technických předpisů 2 

Doktorand byl součástí týmu tvořícího či revidujícího např. zákony, normy, TP, certifikované 

metodiky. 

Citace (WoS, SCOPUS) 2 

Podaný článek v mezinárodním recenzovaném časopise (JIMP, apod.) 1 

Příspěvek ve sborníku české/mezinárodní konference 1 

Sborník, který není evidován SCOPUS nebo Thomson Reuters. 

Soudně znalecký posudek, odborná studie či vyjádření, výzkumná zpráva 1 

(2) Pedagogická činnost 

Mezinárodní stáž (za semestr) 4 

Výuka 2h za týden (za semestr) 2 

Standardní doby výuky dle SZŘ ČVUT. V případě vyššího počtu se body přičítají. Pokud 

doktorand cvičí 2h 1x za 2 týdny, počítá se mu 1 bod za 1h za týden a semestr. 

Výukové podklady – příprava 2 

Příprava přednášek, cvičení, výukových videí, software či návodů na cvičení a podobných 

materiálů dle požadavků garanta předmětu. 

Vedení bakalářské nebo diplomové práce 1 

Může se jednat o samostatné vedení či spoluvedení závěrečné absolventské práce. 

Obhájení vedené bakalářské nebo diplomové práce 1 

Závěrečná absolventská práce, která byla vedena doktorandem, byla úspěšně obhájena 

u státní závěrečné zkoušky. 

Jiná pedagogická aktivita 0,5 

Např. letní škola, workshop, vyzvaná přednáška 
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(3) Činnost na školicím pracovišti 

Účast na zahraničním grantu (např. Horizon 2020) 6 

Doktorand je členem řešitelského týmu mezinárodního grantu. 

Účast na grantu v ČR (např. TAČR, GAČR) 4 

Doktorand je členem řešitelského týmu grantu zadaného českou institucí. 

Účast na studentském grantu (např. SGS) 1 

Doktorand je členem řešitelského týmu grantu zadaného českou institucí. 

Recenze odborného článku (zahr. / ČR) 1 

Lektorský posudek článku, knihy, skript, grantu atd. 1 

Příprava státních závěrečných zkoušek, člen komise SZZ 1 

Oponentský posudek závěrečné absolventské práce 1 

Účast na procesu výběrového řízení zakázky 1 

Ostatní činnosti 1 

Členství v redakční radě odborného časopisu, odborné komisi či organizačním výboru 

vědecké konference. 

Reprezentování univerzity či součásti na odborných i populárně-vědeckých akcích (DOD, 

Den vědy, Vědecký jarmark apod.). 

Spolupráce s jinými součástmi ČVUT na vědecké bázi. 

Podaný grant (např.TAČR, GAČR) 1 

Doktorand podal jako řešitel / spoluřešitel přihlášku do grantové soutěže. 

Podaný studentský grant (např.SGS) 0,5 

Doktorand podal jako řešitel přihlášku do grantové soutěže. 
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SMĚRNICE DĚKANA Č. 10/2020 
pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů 

na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní 

Preambule 

(1) Pravidla pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních 

programech uskutečňovaných na fakultách, ČVUT a vysokoškolských ústavech 

obsahuje Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického 

v Praze (dále jen SZŘ), který se vydává podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako součást 

vnitřních předpisů ČVUT v souladu se Statutem ČVUT. Tato směrnice děkana 

upravuje podrobnosti, jichž se ustanovení Studijního a zkušebního řádu pro studenty 

ČVUT v Praze nedotýkají. 

(2) Akreditované studijní programy na Fakultě dopravní jsou zveřejněny ve veřejné části 

internetových stránek ČVUT v Praze (viz „O studiu“, část „Informace pro uchazeče 

o studium“, záložka „Studijní programy“) a ve veřejné části internetových stránek 

ČVUT v Praze Fakulty dopravní (viz „O fakultě“, část „Úřední deska“, záložka 

„Akreditované studijní programy“). 

(3) Nově akreditované studijní programy již nejsou dle platných pravidel Národního 

akreditačního úřadu členěny na jednotlivé studijní obory. Mohou však být specificky 

odborně zaměřeny pomocí tzv. specializací. Pro účely této směrnice jsou pojmem 

„studijní obor“ či „obor“ myšleny rovněž nově akreditované specializace, pro které tak 

platí stejná stanovená pravidla jako pro stávající studijní obory. 

Článek 1 - Organizace studia 

(1) Akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní (dále FD) je organizován 

v souladu s čl. 2 odst. 1 – 4 SZŘ. 

(2) Děkan fakulty vyhlásí pro akademický rok „Časový plán akademického roku pro 

studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě 

dopravní“, který je uveden v publikaci o studiu, tzv. „Bílé knize“ a ve veřejné části 

internetových stránek fakulty. V časovém plánu je uveden začátek a konec výuky 

v letním a zimním semestru, zkouškové období v zimním a letním semestru, období 

pro zápis studentů do zimního a letního semestru, období prázdnin, období,  v němž 

se konají státní závěrečné zkoušky, přijímací zkoušky, termíny zakončení všech 

předmětů předcházejících semestrů nebo akademických roků, termíny pro kontrolu 

výsledků studia, období pro výběrové řízení do projektů a další akademické aktivity 

specifické pro FD. 

(3) „Bílá kniha“ obsahuje rovněž doporučený časový plán studia (dále DČPS), tj. takový 

časový postup zápisu předmětů studia a vykonání zápočtů, klasifikovaných zápočtů 

a zkoušek z konkrétních předmětů (resp. projektů), jehož dodržení umožňuje úspěšně 

dokončit studium ve standardní době studia. 

(4) DČPS obsahuje všechny předměty, jejichž absolvování je nutnou podmínkou pro 

řádné ukončení studijního programu. 

(5) V DČPS kombinované formy studia je u všech studijních předmětů v počtu hodin 

uveden počet hodin prezenční části studia za celý semestr. 
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(6) Studium prezenční a kombinované formy bakalářského studijního programu „Technika 

a technologie v dopravě a spojích“ se standardní dobou studia 3 roky není děleno do 

bloků a je v prezenční formě studia projektově orientováno. Do oborů/specializací 

(mimo obory 3708R030 – PIL – Profesionální pilot a 3708R033 – TUL – Technologie 

údržby letadel) jsou studenti prezenční formy studia rozděleni před zahájením výuky 

4. semestru na základě výběrového řízení do projektů. Výběrové řízení je 

organizováno během 3. semestru (viz čl. 11). Do oborů 

3708R030 – PIL – Profesionální pilot a 3708R033 – TUL – Technologie údržby letadel 

jsou studenti zařazeni již od prvního ročníku, výběrového řízení do projektů se 

nezúčastňují, výuka v těchto oborech není projektově orientována. V kombinované 

formě studia probíhá výuka pouze ve specializaci B1041A040001 – LOG – Logistika 

a řízení dopravních procesů a oboru 3708R031 – LED – Letecká doprava, studenti 

jsou do nich zařazeni již od prvního ročníku, výběrového řízení do projektů se 

nezúčastňují, výuka v této formě studia není projektově orientována. 

(7) Studium magisterského studijního programu „Technika a technologie v dopravě 

a spojích“ navazujícího na program bakalářský není děleno do bloků a je v prezenční 

formě studia projektově orientováno. Studenti prezenční formy studia jsou do projektů 

zařazeni v rámci výběrového řízení do projektů v magisterském studiu, 

organizovaného podle čl. 11 v rámci přijímacího řízení, již od prvního ročníku 

a studium trvá podle DČPS 4 semestry. V kombinované formě studia probíhá výuka 

pouze v programu N1041A040005 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů, 

a oboru 3708T017 – PL – Provoz a řízení letecké dopravy, studenti jsou do nich 

zařazeni již od prvního ročníku, výběrového řízení do projektů se nezúčastňují, výuka 

v této formě studia není projektově orientována. 

(8) Studenti si při zápisu povinných předmětů příslušného studijního programu 

(bakalářského nebo magisterského) v zimním semestru mohou zapsat pouze 

předměty uvedené v DČPS pro zimní semestr téhož studijního programu. Při zápisu 

povinných předmětů příslušného studijního programu (bakalářského nebo 

magisterského) v letním semestru si mohou zapsat pouze předměty uvedené v DČPS 

pro letní semestr téhož studijního programu. 

(9) Podle DČPS je v některých oborech v rámci příslušného studijního programu 

(bakalářského nebo magisterského) stanoven v jednotlivých semestrech studia počet 

povinně volitelných předmětů. Student si musí celkový počet těchto povinně 

volitelných předmětů příslušného studijního programu během studia zapsat a splnit 

bez zřetele na to, kolik povinně volitelných předmětů si zapsal a splnil v zimním nebo 

letním semestru. Povinně volitelné předměty si zapíše z nabídky vypsaných předmětů 

pro daný semestr a studijní program. 

(10) Studenti si mohou jako povinně volitelné předměty dle odst. 9 zapsat i oborové 

předměty jiných studijních oborů FD nebo předměty, které jsou v nabídce ostatních 

fakult ČVUT. Tyto předměty jsou zahrnuty do povinného počtu kreditů (vycházejících 

z počtu kreditů stanovených pro povinně volitelné předměty) v rámci DČPS 

příslušného studijního programu a oboru, pokud student získá souhlas vedoucího 

ústavu, ze kterého vychází projekt, na jehož řešení student pracuje (viz dále čl. 11). 

(11) Studenti si mohou zapsat i další předměty, které nejsou součástí DČPS jejich 

studijního programu, resp. studijního oboru, nebo další předměty z jiných fakult ČVUT 

mimo předměty zapsané v souladu s odst. 4, 9, a 10. Kredity získané z těchto 

předmětů se však v souladu s čl. 14 odst. 4 SZŘ nezahrnují do počtu získaných 

kreditů nutných pro pokračování ve studiu dle čl. 14 odst. 4 SZŘ. 

(12) Pokud si student, který ještě nemá ukončené bakalářské studium vykonáním státní 

závěrečné zkoušky, zapíše předměty (povinné, volitelné nebo povinně volitelné) 

http://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/studijni-programy/bakalarske-studium#bakalar-LED
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uvedené v DČPS magisterského studijního programu navazujícího na program 

bakalářský, nelze mu kredity získané absolvováním těchto předmětů započítat do 

počtu kreditů získaných při následném magisterském studiu navazujícím na 

bakalářské studium na FD a výsledky z těchto předmětů nebudou studentovi v rámci 

následného magisterského studia navazujícího na bakalářské studium uznány. 

Článek 2 - Informace o studijních předmětech a záznamy o jejich zakončení 

(1) Podmínky k získání zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky jsou uvedeny v čl. 9 

a 10 SZŘ. 

(2) Vedoucí ústavů FD zajistí před zahájením výuky v daném semestru pro každý 

předmět ústavu zveřejnění (především prostřednictvím veřejné části internetových 

stránek fakulty nebo internetové aplikace pro rozvrh výuky): 

a) jmen vyučujících všech přednášek a cvičení, které k jejich vedení pověřili pro daný 

semestr zvlášť pro předměty, jejichž výuka se uskutečňuje na pracovištích v Praze 

a v Děčíně 

b) konzultačních hodin všech vyučujících 

c) požadavků na účast studentů na ostatních formách organizované výuky daného 

předmětu dle čl. 7 odst. 5 SZŘ 

(3) Vyučující všech přednášek a cvičení pověření podle odst. 2 část a) zajistí nejpozději 

do 2 týdnů po zahájení výuky v daném semestru uvedeném v „Časovém plánu 

akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ informování studentů zapsaných na příslušný 

předmět o: 

a) povinné účasti na jednotlivých formách výuky, 

b) počtu a druhu semestrálních prací, způsobu jejich hodnocení, termínů zadání 

a odevzdání, 

c) způsobu průběžné kontroly studia, 

d) požadavcích ke zkoušce a podmínkách pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného 

zápočtu, 

e) seznamu požadované literatury ke studiu, příp. seznamu jiných požadavků, 

f) způsobu průběžného hodnocení během semestru a podílu zkoušky na celkovém 

hodnocení. 

(4) Termíny a místo konání zkoušek zveřejní nejpozději 3 pracovní dny před prvním dnem 

zkouškového období příslušného semestru podle „Časového plánu akademického 

roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní“ ústavy v elektronickém (studijním) informačním systému ČVUT (dále 

jen „systém KOS“). Organizaci zkoušek a pověření jednotlivých akademických 

pracovníků ke zkoušení příslušného předmětu stanovuje přednášející předmětu 

pověřený vedením přednášek dle odst. 2 část a) příslušného předmětu, jehož výuka 

se uskutečňuje na pracovištích v Praze nebo v Děčíně. 

(5) Vyučující pověřený dle odst. 2 část a) (dále jen „vyučující“) zapíše studentům získané 

zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky neprodleně do systému KOS (viz odst. 4 

a dále též čl. 5 odst. 3). V případě, že se jedná o zkoušku, vyučující si před zapsáním 

výsledku zkoušky do systému KOS ověří, zda student daný výsledek zkoušky přijímá 

nebo nepřijímá. Pokud student výsledek zkoušky přijímá, je třeba tuto skutečnost 

zaznamenat takovým způsobem, aby bylo možno ji v případě potřeby 

(např. pozdějších nesrovnalostí) doložit až do ukončení studia studenta. Pokud 

student výsledek zkoušky nepřijímá, vyučující postupuje v souladu s čl. 10 odst. 7 
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SZŘ. Podle čl. 11 odst. 1 SZŘ se do systému KOS zapisuje klasifikační stupeň ve 

formě písmenné zkratky a dále datum udělení klasifikace a jméno vyučujícího. 

(6) O udělených zápočtech, klasifikovaných zápočtech a zkouškách se vedou dle čl. 9 

odst. 5 SZŘ a čl. 10 odst. 10 SZŘ písemné záznamy nezávislé na systému KOS 

(sloužící pro kontrolu studijních výsledků předmětů a její dokladování), které je 

povinen vyučující předmětu (dle odst. 2 část a)) archivovat po dobu 10 let. Vedoucí 

ústavu FD může pověřit pracovníka ústavu, který bude odpovědný za archivaci 

písemných záznamů výsledků všech předmětů ústavu. 

(7) Vedoucí ústavu pověří vybrané pracovníky na ústavu pravomocí (vyjádřenou rolí 

„referent pro studium katedry“ v systému KOS dle čl. 5 odst. 2) zapisovat studijní 

výsledky ze všech předmětů daného ústavu do systému KOS. 

(8) Za zápis studijních výsledků z předmětů v systému KOS zodpovídá vždy ten 

pracovník, který do systému výsledek vložil v souladu s odst. 5 a 7. 

(9) Zápis studijních výsledků do systému KOS za vyučující neprovádí zásadně nikdy 

referenti studijního oddělení, ani vedoucí studijního oddělení, ani vedoucí ústavů. 

Článek 3 - Zápis předmětů 

(1) Podmínky zápisu stanoví čl. 13 SZŘ. 

(2) Zápis předmětů do semestru studia se koná v termínech a za podmínek stanovených 

děkanem v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském 

a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“. Podrobně 

specifikované termíny a podmínky zápisu jsou uvedeny v samostatném dokumentu 

proděkana pro pedagogickou činnost „Zápisy pro studenty ČVUT FD“, které jsou 

v dostatečném předstihu zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty. 

(3) Všichni studenti ČVUT v Praze Fakulty dopravní (vyjma studentů přijatých do 

1. ročníku bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu) jsou 

povinni se zapsat do daného semestru prostřednictvím systému KOS v termínu 

uvedeném děkanem (viz odst. 2). Zápis studenta do semestru se považuje za 

uzavřený a platný, pokud student provede v systému KOS volbu „Uzavřít zápis“, po 

jejímž provedení již nelze ze strany studenta zápis do semestru měnit. Pokud se 

student v systému KOS do semestru nezapíše nebo svůj zápis tímto způsobem 

neuzavře, není student do semestru zapsán. 

(4) Změny zápisu v systému KOS po uplynutí období pro „zápis studentů v systému KOS 

do daného semestru včetně povinně volitelných předmětů“ stanoveném v „Časovém 

plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním 

programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ může student bezplatně realizovat 

v období pro „možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, 

které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do daného 

semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)“ uvedeném v „Časovém 

plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním 

programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ jen prostřednictvím studijního oddělení. 

(5) Při změně zápisu studenta do semestru na studijním oddělení dle odst. 4 bude pomocí 

systému KOS ověřena identita studenta a referent studijního oddělení provede 

v systému KOS na žádost studenta změny jeho zápisu do semestru a vytiskne 

zápisový list (který archivuje v dokumentaci vedené o studentovi na studijním oddělení 

po dobu 10 let), na kterém student svým podpisem potvrdí svůj souhlas 

s požadovanou změnou, a následně referent zápis studenta v systému KOS opět 

uzavře. 
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(6) Student může do 2 týdnů po zahájení výuky v daném semestru, resp. po uplynutí 

období pro „možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, 

které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do daného 

semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)“ uvedeném v „Časovém 

plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním 

programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ požádat na studijním oddělení 

o změnu, případně zrušení již zapsaných povinných předmětů. Výše uvedené změny 

jsou posuzovány jako nadstandardní úkon („dodatečný zápis do semestru mimo 

stanovený termín“) a podléhají zpoplatnění podle příkazu rektora o úhradách za 

mimořádné a nadstandardní administrativní úkony platném pro daný akademický rok. 

Po 2 týdnech od zahájení výuky v daném semestru se všechny zapsané povinné 

předměty stávají závaznými pro tento semestr a zápis již studentovi nelze měnit. 

(7) Student může do 3 týdnů po zahájení výuky v daném semestru požádat na studijním 

oddělení o bezplatnou změnu, případně zrušení již zapsaných povinně volitelných 

nebo volitelných předmětů. Po 3 týdnech od zahájení výuky v daném semestru se 

všechny zapsané povinně volitelné a volitelné předměty stávají závaznými pro tento 

semestr a zápis již studentovi nelze měnit. 

(8) Vedoucí studijního oddělení pověřuje jednotlivé referenty studijního oddělení 

k úkonům souvisejícím s prováděním zápisu studentů do semestru podle typu a formy 

studia, ročníku a oboru studenta. Tito pověření referenti provádí a jsou odpovědní za 

všechny úkony dle odst. 4 až 7 spojené s dodatečně provedenými změnami zápisů. 

(9) Student může v souladu s čl. 13 odst. 4 SZŘ požádat o odklad termínu zápisu do 

semestru z důvodů, které nesouvisí s plněním studijních povinností podle čl. 3 

odst. 12 až 14 a čl. 7 odst. 10 této směrnice a podle čl. 6 odst. 5 SZŘ a čl. 14 odst. 2 

a 4 SZŘ. Odklad zápisu studenta do semestru z důvodu, který souvisí s plněním 

studijních povinností podle čl. 3 odst. 12 až 14 a čl. 7 odst. 10 a podle čl. 6 odst. 5 

SZŘ a čl. 14 odst. 2 a 4 SZŘ, se studentovi se povoluje maximálně jedenkrát za 

studium v daném studijním programu a pouze ve výjimečných případech hodných 

zřetele. Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení na předepsaném 

elektronicky vyplněném formuláři „žádost o odklad termínu zápisu do semestru“ 

(zveřejněném ke stažení ve veřejné části internetových stránek fakulty – viz též čl. 21 

odst. 2 část b)) a podléhá zpoplatnění podle příkazu rektora o úhradách za 

mimořádné a nadstandardní administrativní úkony platném pro daný akademický rok. 

(10) Předměty za zimní semestr může student splnit ve zkouškovém období zimního 

semestru a předměty za letní semestr ve zkouškovém období letního semestru. Ústav 

však může vypsat další termíny pro udělení zápočtů, klasifikovaných zápočtů nebo 

zkoušek mimo uvedené zkouškové období. Student získá zápočet nebo klasifikovaný 

zápočet z předmětů dle DČPS během zkouškového období příslušného zimního resp. 

letního semestru s tím, že vyučující příslušného předmětu může termín udělení 

zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu prodloužit, nejdéle však do termínu zakončení 

všech předmětů příslušného semestru uvedeného v „Časovém plánu akademického 

roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní“ dle čl. 8 odst. 2 SZŘ. Nejzazší termín pro úspěšné vykonání 

zkoušky ze zapsaných předmětů v zimním resp. letním semestru je termín zakončení 

všech předmětů příslušného semestru uvedený v „Časovém plánu akademického roku 

pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní“ dle čl. 8 odst. 2 SZŘ. 

(11) Studentovi, který se nepřihlásil ke zkoušce ve zkouškovém období v semestru, v němž 

měl předmět zapsán, nebo u řádné zkoušky neuspěl, může vyučující povolit konání 

zkoušky či opravné zkoušky během následujícího semestru nebo v následujícím 
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zkouškovém období. Student může konat tuto zkoušku nejpozději do termínu 

zakončení všech předmětů tohoto semestru uvedeného v „Časovém plánu 

akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ dle čl. 8 odst. 2 SZŘ. 

(12) Pokud student do termínu zakončení všech předmětů příslušného semestru 

uvedeného v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském 

a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ dle čl. 8 

odst. 2 SZŘ nezíská ze zapsaného předmětu předepsaný zápočet, klasifikovaný 

zápočet nebo zkoušku, může si předmět zapsat znovu. Při opakovaném zápisu 

předmětu musí student absolvovat předmět v plném rozsahu stanoveném vyučujícím 

pro semestr, v němž předmět student absolvuje podruhé. 

(13) Pokud je předmět ukončen kombinací zápočtu a zkoušky, musí student při druhém 

zapsání předmětu získat znovu i předepsaný zápočet. 

(14) Předměty, které student úspěšně neukončil, si může zapsat podruhé. Každý předmět 

si může student zapsat nejvýše dvakrát – viz čl. 6 odst. 5 SZŘ. 

Článek 4 - Provádění kontrol plnění studijních povinností a studijních výsledků během 

studia 

(1) Během studia se provádějí tyto kontroly plnění studijních povinností a studijních 

výsledků: 

a) kontrola výsledků studia – viz čl. 7 „Zakončení studia“, 

b) kontrola splnění minimálního počtu kreditů stanovených čl. 14 odst. 4 SZŘ. 

(2) Kontrolu studia podle odst. 1 část a) provádí automaticky systém KOS (viz čl. 2 

odst. 4) v termínech stanovených děkanem v „Časovém plánu akademického roku pro 

studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě 

dopravní“. 

(3) Kontrolu splnění minimálního počtu kreditů dle odst. 1 část b) provádí automaticky 

systém KOS (viz čl. 2 odst. 4) vždy při zápisu do zimního semestru a v prvním roce 

studia i při zápisu do letního semestru studia. 

(4) Kontrolu úspěšného ukončení předmětu dle čl. 3 odst. 10 až 14 a dle čl. 6 SZŘ 

provádí automaticky systém KOS (viz čl. 2 odst. 4) vždy při zápisu studenta do 

semestru, do kterého příslušný předmět patří podle DČPS. 

(5) Kontrolu studia podle odst. 1 část b) „za první semestr studia“ děkan fakulty promíjí 

studentům, kteří absolvují celý první akademický rok studia na zahraniční vysoké ško le 

v rámci mezinárodních bilaterálních dohod uzavřených mezi ČVUT v Praze nebo 

ČVUT FD a příslušnou zahraniční vysokou školou nebo fakultou (např. program 

ERASMUS+, studium v „Joint-degrees“ studijních programech a oborech a jiné – viz 

čl. 10 odst. 5). 

Článek 5 - Přidělování rolí do systému KOS souvisejících s průběhem studia a z nich 

plynoucí pravomoci 

(1) Do systému KOS probíhá přidělování rolí souvisejících s výukou prostřednictvím 

podání žádosti oprávněnou osobou v elektronickém systému Identity Manager (IdM) 

ČVUT (dále jen „systém IdM“). 

(2) Vedoucí ústavu dle odst. 1 pověří vybrané pracovníky svého ústavu rolí „referent pro 

studium katedry“, kteří v systému KOS vykonávají činnosti uvedené v čl. 2 odst. 7. 
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(3) Vedoucí ústavu dle odst. 1 pověří vybrané pracovníky svého ústavu rolí „rozvrhář 

katedry“, kteří v systému KOS mají pravomoc přiřazovat jména vyučujících všech 

přednášek a cvičení ke všem předmětům daného ústavu v systému KOS v souladu 

s čl. 2 odst. 2 část a). 

(4) Vedoucí ústavu může dle odst. 1 pověřit vybrané pracovníky svého ústavu rolí 

„referent katedry“, v rámci které mohou v systému KOS vykonávat současně činnosti 

stanovené pro role „referent pro studium katedry“ (viz odst. 2) a „rozvrhář katedry“ (viz 

odst. 3). 

Článek 6 - Přidělování pravomocí do systému KOS souvisejících s přípravou 

a organizací státních závěrečných zkoušek a z nich plynoucí pravomoci 

(1) Do systému KOS probíhá přidělování rolí souvisejících s přípravou a organizací 

státních závěrečných zkoušek prostřednictvím podání žádosti oprávněnou osobou 

v elektronickém systému Identity Manager (IdM) ČVUT (dále jen „systém IdM“). 

(2) Vedoucí ústavu dle odst. 1 pověří vybrané pracovníky svého ústavu rolí „referent pro 

SZ“ (dále jen „referent katedry pro SZZ“), kteří v systému KOS vykonávají činnosti 

uvedené v čl. 15 odst. 8 a 14 (část b)). 

(3) Vedoucí ústavu dle odst. 1 pověří rolí nebo požádá správce systému KOS o přidělení 

role „správce komisí“ (dále jen „tajemník zkušební komise“), kteří v systému KOS 

vykonávají činnosti uvedené v čl. 13 odst. 4 část c) a v čl. 14 odst. 6 část a) a v čl. 14 

odst. 8 část d). 

(4) Garant každého oboru v bakalářském nebo navazujícím magisterském programu dle 

odst. 1 pověří rolí nebo požádá správce systému KOS o přidělení jednomu vybranému 

pracovníkovi role „referent oboru“ (dále jen „oborový referent pro SZZ“), který 

v systému KOS vykonává činnosti uvedené v čl. 13 odst. 4 a v čl. 15 odst. 17. 

Článek 7 - Zakončení studia 

(1) Zakončení studia se týká studijních programů, jejichž studium není děleno do 

bloků – viz čl. 1 odst. 6 a 7 (týká se studijních programů se standardní dobou studia 2 

a 3 roky). 

(2) Student je povinen zakončit studium nejpozději do posledního dne stanoveného pro 

kontrolu výsledků studia uvedeného v „Časovém plánu akademického roku pro 

studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě 

dopravní“, a to v termínu, ve kterém míní ukončit studium vykonáním SZZ. Přitom den 

SZZ nesmí překročit maximální dobu studia v příslušném studijním programu. 

Maximální doba studia je uvedena v čl. 3 odst. 8 SZŘ. 

(3) Zakončení studia se provádí formou kontroly výsledků studia. 

(4) Aby mohl student zakončit studium, musí se přihlásit na studijním oddělení ke kontrole 

výsledků studia (viz též odst. 5 až 9) nejpozději do posledního dne stanoveného pro 

kontrolu výsledků studia – viz odst. 2. 

(5) Pro úspěšné zakončení studia musí student získat všechny zápočty, klasifikované 

zápočty a vykonat zkoušky z předmětů předepsaných DČPS do dne stanoveného pro 

kontrolu studia – viz odst. 4. 

(6) Správnost studijních výsledků, uvedených v systému KOS, si student zkontroluje před 

jejich vytištěním ze systému KOS a jejich odevzdáním na studijním oddělení v rámci 

kontroly výsledků studia (viz odst. 4). 
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(7) Pověřený referent studijního oddělení (viz čl. 3 odst. 8) v rámci kontroly výsledků 

studia (viz odst. 4) převezme od studenta zkontrolované, vytištěné a podepsané 

studijní výsledky v listinné podobě. 

(8) Úspěšné zakončení studia zaznamená do systému KOS pověřený referent studijního 

oddělení (viz čl. 3 odst. 8). 

(9) Pověřený referent studijního oddělení (viz čl. 3 odst. 8) archivuje zkontrolované, 

vytištěné a podepsané studijní výsledky v listinné podobě studenta v dokumentaci 

vedené o studentovi na studijním oddělení podobu 10 let. 

(10) Studentovi, který nezakončí úspěšně studium, nebo se nepřihlásí ke kontrole výsledků 

studia tak, aby celková délka studia (den SZZ) nepřekročila maximální dobu studia 

v příslušném studijním programu, se ukončuje studium pro nesplnění požadavků podle 

§ 56 odst. 1 písm. b) zákona a čl. 34 odst. 7 písm. b) SZŘ. Na postup při rozhodování 

v této věci se vztahuje § 68 zákona. 

Článek 8 - Ukončení studia 

(1) Ukončení studia definuje čl. 34 SZŘ. 

(2) Studentovi se ukončuje studium na Fakultě dopravní zejména v těchto případech: 

a) pokud se nedostaví bez písemné omluvy v určeném termínu k zápisu nebo se 

v určeném termínu pro zápis nezapíše do příslušného semestru studia – viz čl. 13 

odst. 4 SZŘ, 

b) pokud se nedostaví k zápisu po přerušení studia nebo se v daném termínu 

nezapíše do příslušného semestru studia – viz čl. 13 odst. 8 SZŘ, 

c) pokud nezíská minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu podle čl. 14 

odst. 4 SZŘ, 

d) pokud student řádně neukončil předmět dle čl. 6 odst. 2 SZŘ po jeho druhém 

zápisu dle čl. 6 odst. 5 SZŘ v průběhu studia na FD, 

e) pokud neukončí studium v termínech a za podmínek stanovených v čl. 7 této 

směrnice, 

f) pokud nevykoná státní závěrečnou zkoušku v termínu stanoveném v čl. 16 odst. 9 

SZŘ, 

g) pokud neukončí studium vykonáním státní závěrečné zkoušky do maximální doby 

studia – viz čl. 16 odst. 10 SZŘ. 

Článek 9 - Přijetí ke studiu do jiného studijního programu (Přestupy) 

(1) Podmínky přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona do jiného studijního programu 

ze stávajícího studijního programu uskutečňovaného na FD, na jiné fakultě nebo 

vysokoškolském ústavu ČVUT nebo na jiné vysoké škole v České republice nebo 

v zahraničí stanoví čl. 15 odst. 1 SZŘ. Pro účely této směrnice je přijetí ke studiu do 

jiného studijního programu dále označováno jako přestup. 

(2) Přestup dle odst. 1 ze stávajícího studijního programu uskutečňovaného na FD nebo 

na jiné fakultě nebo vysokoškolském ústavu ČVUT se povoluje pouze během termínu 

zápisu nebo termínu pro možnost bezplatné změny zápisu do semestru stanoveného 

v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském 

studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ a po splnění studijních 

povinností podle čl. 14 odst. 4 SZŘ. 

(3) Přestup dle odst. 1 ze stávajícího studijního programu uskutečňovaného na jiné 

vysoké škole v České republice nebo v zahraničí se povoluje pouze během termínu 
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zápisu nebo termínu pro možnost bezplatné změny zápisu do semestru stanoveného 

v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském 

studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ a po splnění podmínek 

stanovených v čl. 15 odst. 1 SZŘ. 

(4) Přestup mezi jednotlivými studijními obory nebo změna formy studia v rámci stejného 

studijního programu FD uskutečňovaném na stejném pracovišti FD se povoluje pouze 

během termínu zápisu nebo termínu pro možnost bezplatné změny zápisu do 

semestru stanoveného v „Časovém plánu akademického roku pro studium 

v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě 

dopravní“, a to nejdříve po uplynutí 1 semestru od doby, kdy byl student poprvé 

zapsán do stávajícího studijního oboru resp. formy studia, a zároveň nejpozději 

1 akademický rok před předpokládaným ukončením studia podle DČPS studijního 

oboru resp. formy studia, do které chce student přestoupit. Změna formy studia 

v rámci stejného studijního programu i studijního oboru FD uskutečňovaném na 

stejném pracovišti FD se povoluje pouze během termínu zápisu nebo termínu pro 

možnost bezplatné změny zápisu do semestru stanoveného v „Časovém plánu 

akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“, a to kdykoli během studia. O přestupu a o změně 

formy studia v rámci stejného studijního programu FD uskutečňovaném na stejném 

pracovišti FD rozhoduje v zastoupení děkana proděkan pro pedagogickou činnost na 

základě žádosti studenta vyplněné elektronicky na předepsaném formuláři „žádost 

o přestup mezi projekty a obory v rámci stejného studijního programu FD“ resp. 

„žádost o přestup mezi formami studia v rámci stejného studijního programu FD“, který 

je zveřejněn ke stažení ve veřejné části internetových stránek fakulty (viz též čl. 21 

odst. 2 část e)). Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení. 

(5) Přestup mezi jednotlivými studijními obory nebo formami studia v rámci stejného 

studijního programu FD, o který student žádá v rámci přijímacího řízení do 

bakalářského studijního programu nebo v souvislosti se studiem na zahraniční vysoké 

škole, se povoluje bezprostředně po podání žádosti vyplněné elektronicky na 

předepsaném formuláři „žádost o přestup mezi projekty a obory v rámci stejného 

studijního programu FD“ resp. „žádost o přestup mezi formami studia v rámci stejného 

studijního programu FD“ (který je zveřejněn ke stažení ve veřejné části internetových 

stránek fakulty), nejpozději však do 2 týdnů po zahájení výuky v 1. semestru 

příslušného studijního programu. Žádost se podává prostřednictvím studijního 

oddělení a o přestupu rozhoduje v zastoupení děkana proděkan pro pedagogickou 

činnost. 

(6) Přestup mezi studijními obory uskutečňovaných na různých pracovištích FD nebo 

změna formy studia současně se změnou pracoviště uskutečňování studijního 

programu se povoluje pouze ve výjimečných případech hodných zřetele a řídí se 

odst. 1 a 2. O přestupu rozhoduje v zastoupení děkana proděkan pro pedagogickou 

činnost na základě elektronicky vyplněné žádosti (viz též čl. 21 odst. 2 část l)) 

studenta podané na studijní oddělení v Praze nebo v Děčíně a to nejdříve po uplynutí 

1 semestru od doby, kdy byl student poprvé zapsán ke studiu na příslušném pracovišti 

FD, ze kterého student žádá o přestup, a zároveň nejpozději 1 akademický rok před 

předpokládaným ukončením studia podle DČPS oboru a formy studia, do které chce 

student přestoupit na druhém pracovišti FD. V případě přestupu mezi studijními obory 

nebo formami současně se změnou pracoviště uskutečňování studijního programu si 

student na druhém pracovišti FD, na které přestupuje, zapisuje všechny předměty 

znovu s tím, že může požádat o započítání (dále uznání) výsledků z předmětů 

z dřívějšího studia (na prvním pracovišti, ze kterého přestupuje) dle čl. 10 odst. 1, 2, 4 

a 5 a to včetně předmětů hodnocených klasifikačním stupněm E (dostatečně) 
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prostřednictvím formuláře „žádost o uznání předmětů“ a přiloženého srovnávacího 

archu. 

(7) Studenti oborů, jejichž studium je v prezenční formě projektově orientováno (viz čl. 11 

odst. 1), musí k žádosti o přestup mezi jednotlivými studijními obory nebo formami 

studia v rámci stejného studijního programu FD dle odst. 4 přiložit i žádost o změnu 

projektu dle čl. 11 odst. 25 (viz též čl. 21 odst. 2 část e)). 

(8) Studentovi, který se zapsal ke studiu na FD na základě přestupu dle odst. 2, 3 a 6, je 

stanoven minimální počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu na 

a) 40 kreditů za první akademický rok studia na FD v případě, že student přestoupil za 

podmínek dle odst. 2 a 6. 

b) 15 kreditů za první semestr studia na FD v bakalářském studijním programu 

v případě, že student přestoupil za podmínek dle odst. 3. 

c) 20 kreditů za první semestr studia na FD v navazujícím magisterském studijním 

programu v případě, že student přestoupil za podmínek dle odst. 3. 

Článek 10 - Započítání (uznání) výsledků z předmětů 

(1) Student může požádat o započítání (dále uznání) výsledků z předmětů z dřívějšího 

studia dle čl. 13 odst. 10 a 11 SZŘ a čl. 15 odst. 2 SZŘ, pokud ode dne jejich splnění 

neuplynulo více než 5 let. V případě, že se jedná o uznání výsledků ze stejných 

předmětů (z důvodu jejich různého ohodnocení, případně zakončení, podle čl. 5 a 6 

SZŘ) v rámci přestupu mezi jednotlivými formami studia v rámci stejného studijního 

programu i studijního oboru FD uskutečňovaném na stejném pracovišti FD dle čl. 9 

odst. 4, student o uznání výsledků z předmětů nemusí žádat, neboť takové předměty 

jsou studentovi uznány automaticky se souhlasem proděkana pro pedagogickou 

činnost, a to i včetně předmětů hodnocených klasifikačním stupněm E (dostatečně). 

(2) Student postupuje při žádosti o uznání výsledků z předmětů z dřívějšího studia v rámci 

studijního programu uskutečňovaného FD v pořadí uvedeném v části a) až f): 

a) student vyplní a odešle prostřednictvím internetové aplikace pro uznávání 

předmětů z předcházejícího studia na ČVUT FD návrh přiřazení předmětů, které 

dříve zakončil na ČVUT FD, k předmětům podle DČPS studijního programu 

a oboru, který aktuálně studuje na FD, ke kontrole a schválení proděkanovi pro 

pedagogickou činnost 

b) souhlas nebo nesouhlas s návrhem přiřazení předmětů podle odst. 2 části a) 

vyslovuje prostřednictvím internetové aplikace pro uznávání předmětů 

z předcházejícího studia na ČVUT FD pouze proděkan pro pedagogickou činnost 

c) po vyjádření proděkana pro pedagogickou činnost podle odst. 2 části b) k návrhu 

přiřazení předmětů podle odst. 2 části a) může student i poté (během svého studia) 

dle svého uvážení a požadavků nadále průběžně měnit, rušit nebo přidávat návrhy 

přiřazení předmětů podle odst. 2 části a) a následně vždy reagovat na vyjádření 

proděkana pro pedagogickou činnost podle odst. 2 části b) 

d) žádost o uznání výsledků z předmětů z dřívějšího studia v rámci studijního 

programu uskutečňovaného FD, kterou považuje student s ohledem na své 

aktuální studium za úplnou, student následně v internetové aplikaci pro uznávání 

předmětů z předcházejícího studia na ČVUT FD uzamkne a odešle konečnou 

podobu přiřazení předmětů, které dříve zakončil na ČVUT FD, k předmětům podle 

DČPS studijního programu a oboru, který aktuálně studuje na FD, proděkanovi pro 

pedagogickou činnost k přiřazení výsledků k předmětům, které student aktuálně 

studuje na FD 
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e) na základě požadavku vygenerovaného internetovou aplikací pro uznávání 

předmětů z předcházejícího studia na ČVUT FD proděkan pro pedagogickou 

činnost provede v internetové aplikaci pro uznávání předmětů z předcházejícího 

studia na ČVUT FD uznání a přidělení výsledků z předmětů, které má student 

zapsány na FD, a vysloví souhlas svým podpisem na formulář „doklad o uznání 

předmětů v rámci dřívějšího studia na ČVUT FD“ vygenerovaný a vytištěný 

z internetové aplikace pro uznávání předmětů z předcházejícího studia na ČVUT 

FD, který poté předá pověřenému referentovi studijního oddělení (viz čl. 3 odst. 8) 

f) pověřený referent studijního oddělení (viz čl. 3 odst. 8) zapíše studentovi výsledky 

z předmětů FD uvedených ve formuláři „doklad o uznání předmětů v rámci 

dřívějšího studia na ČVUT FD“ do systému KOS na základě podkladů získaných od 

proděkana pro pedagogickou činnost uvedených v části e) 

(3) Při uznání výsledků z předmětů v rámci studijního programu uskutečňovaného jinou 

fakultou nebo vysokoškolským ústavem ČVUT, popřípadě ve studijním programu 

uskutečňovaném jinou vysokou školou v České republice nebo v zahraničí dle čl. 9 

odst. 2 a 3 vyslovuje svůj souhlas nebo nesouhlas s uznáním výsledků předmětů na 

formuláři „žádost o uznání předmětů“ (zveřejněném ke stažení ve veřejné části 

internetových stránek fakulty – viz též čl. 21 odst. 2 část c)) a na formuláři „uznávací 

arch – žádost o uznání výsledků z předmětů z jiné fakulty ČVUT nebo jiné vysoké 

školy“ (zveřejněném ke stažení ve veřejné části internetových stránek fakulty – viz též 

čl. 21 odst. 2 část c)), který je nedílnou přílohou této žádosti, za všechny předměty 

dohromady proděkan pro pedagogickou činnost. 

(4) Žádost dle odst. 2 nebo 3 může student podat kdykoli během studia (dle odst. 3 

prostřednictvím studijního oddělení) a rozhodnutí o uznání výsledků z předmětů 

vydává v zastoupení děkana proděkan pro pedagogickou činnost. Studentovi nelze 

uznat výsledky z předmětů v rámci studijního programu uskutečňovaného FD nebo 

jinou fakultou ČVUT, pokud byl student z těchto předmětů hodnocen klasifikačním 

stupněm E (dostatečně). 

(5) Student, který absolvuje část studia v zahraničí v rámci mezinárodních bilaterálních 

dohod uzavřených mezi ČVUT v Praze nebo ČVUT FD a příslušnou zahraniční 

vysokou školou nebo fakultou (např. program ERASMUS+ a jiné), postupuje při 

žádosti o uznání výsledků z předmětů v rámci studijního programu uskutečňovaného 

jinou vysokou školou v zahraničí podle postupu v pořadí uvedeném v části a) až h): 

a) před odjezdem na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole student vyplní a odešle 

prostřednictvím internetové aplikace pro uznávání předmětů v rámci studia na 

zahraniční VŠ návrh přiřazení předmětů, které bude studovat na zahraniční vysoké 

škole, k předmětům podle DČPS studijního programu a oboru, který studuje na FD, 

ke kontrole a schválení proděkanovi pro pedagogickou činnost 

 v případě plánovaného absolvování 2 a více semestrů na zahraniční vysoké 

škole může student uvést do tohoto plánu jakýkoli povinný nebo povinně 

volitelný předmět, který ještě neabsolvoval z DČPS svého studijního programu 

a oboru 

 v případě plánovaného absolvování pouze 1 semestru na zahraniční vysoké 

škole může student uvést do tohoto plánu pouze povinné nebo povinně volitelné 

předměty, který ještě neabsolvoval z DČPS svého studijního programu a oboru 

a které jsou podle DČPS zařazeny pouze do zimního, resp. letního semestru, 

který student absolvuje na zahraniční vysoké škole 

b) souhlas s návrhem přiřazení předmětů podle odst. 5 části a) udělují (po kontrole 

a schválení proděkanem pro pedagogickou činnost prostřednictvím internetové 

aplikace pro uznávání předmětů v rámci studia na zahraniční VŠ) u jednotlivých 
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předmětů FD prostřednictvím internetové aplikace pro uznávání předmětů v rámci 

studia na zahraniční VŠ vedoucí příslušných ústavů nebo jejich zástupci na základě 

informačního emailu 

c) po udělení souhlasu od všech dotčených vedoucích ústavů nebo jejich zástupců 

dle části b) proděkan pro pedagogickou činnost vysloví souhlas svým podpisem na 

formulář „srovnávací arch předmětů ČVUT FD před zahájením studia na zahraniční 

vysoké škole“ vygenerovaný a vytištěný z internetové aplikace pro uznávání 

předmětů v rámci studia na zahraniční VŠ, a poté se (před odjezdem na studijní 

pobyt na zahraniční vysoké škole) student dostaví na studijní oddělení, kde tento 

formulář pověřený referent studijního oddělení (viz čl. 3 odst. 8) potvrdí razítkem 

a svým podpisem, originál formuláře předá studentovi a jeho kopii založí do 

dokumentace vedené o studentovi (k následné kontrole po příjezdu ze studijního 

pobytu na zahraniční vysoké škole) 

d) student si před odjezdem na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole v rámci 

zápisu do semestrů, které bude absolvovat na zahraniční vysoké škole, zapíše 

předměty FD uvedené ve formuláři „srovnávací arch předmětů ČVUT FD před 

zahájením studia na zahraniční vysoké škole“ podle části a) 

e) v případě, že během pobytu na zahraniční vysoké škole dojde ke změně některého 

z předmětů, které zde chtěl student studovat (např. z důvodu jeho nevypsání pro 

daný semestr na zahraniční vysoké škole apod.) 

 požádá (poštou nebo elektronickou poštou) prostřednictvím studijního oddělení 

o souhlas s touto změnou na formuláři „Changes to Original Proposed Study 

Programme / Learning Agreement“ (vydávaným příslušnou zahraniční vysokou 

školou), který po vyslovení souhlasu podpisem proděkana pro pedagogickou 

činnost (a v případě potřeby i koordinátora programu ERASMUS+) založí 

pověřený referent studijního oddělení (viz čl. 3 odst. 8) do dokumentace vedené 

o studentovi (k následné kontrole po příjezdu ze studijního pobytu na zahraničí 

vysoké škole) 

 vyplní a odešle prostřednictvím internetové aplikace pro uznávání předmětů 

v rámci studia na zahraniční VŠ návrh přiřazení předmětů nově zapsaných na 

zahraniční VŠ na základě změn uvedených na formuláři „Changes to Original 

Proposed Study Programme / Learning Agreement“, k předmětům podle DČPS 

studijního programu a oboru, který studuje na FD ke kontrole a schválení 

proděkanovi pro pedagogickou činnost v souladu s doporučeními uvedenými 

v části a) 

 udělení souhlasu vedoucích příslušných ústavů nebo jejich zástupců (po 

kontrole a schválení proděkanem pro pedagogickou činnost) s návrhem 

přiřazení výše uvedených předmětů probíhá podle postupů uvedených v části b) 

f) po příjezdu z pobytu na zahraniční vysoké škole student 

 vyplní a odešle prostřednictvím internetové aplikace pro uznávání předmětů 

v rámci studia na zahraniční VŠ požadované informace o všech předmětech 

(včetně získaných výsledků), které skutečně absolvoval na zahraniční vysoké 

škole ve shodě s formulářem „srovnávací arch předmětů ČVUT FD před 

zahájením studia na zahraniční vysoké škole“ (viz část c)) a s formulářem 

„Changes to Original Proposed Study Programme / Learning Agreement“ 

(viz část e)) 

 odešle v elektronické podobě proděkanovi pro pedagogickou činnost potvrzení 

o absolvování („Transcript of Records“) jednotlivých předmětů (včetně získaných 

výsledků) na zahraniční vysoké škole 

 v případě, že během pobytu na zahraniční vysoké škole došlo k novému zapsání 

předmětů na zahraniční VŠ na základě změn uvedených na formuláři „Changes 
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to Original Proposed Study Programme / Learning Agreement“, postupuje 

student v případě týkajících se těchto předmětů podle postupu uvedeném 

části c) a d) 

g) po splnění povinností uvedených v části f) ze strany studenta proděkan pro 

pedagogickou činnost provede v internetové aplikaci pro uznávání předmětů 

v rámci studia na zahraniční VŠ kontrolu správnosti výsledků z předmětů, které 

student na zahraniční vysoké škole studoval, a potvrzení správnosti výsledků 

z předmětů, které má student zapsány na FD, uznaných v rámci studia na 

zahraniční VŠ, a vysloví souhlas svým podpisem na formulář „doklad o uznání 

předmětů absolvovaných na zahraniční vysoké škole“ vygenerovaný a vytištěný 

z internetové aplikace pro uznávání předmětů v rámci studia na zahraniční VŠ, 

který poté předá společně s vytištěným potvrzením o absolvování („Transcript 

of Records“) jednotlivých předmětů (včetně získaných výsledků) na zahraniční 

vysoké škole, pověřenému referentovi studijního oddělení (viz čl. 3 odst. 8) 

h) pověřený referent studijního oddělení (viz čl. 3 odst. 8) zapíše studentovi výsledky 

z předmětů FD uvedených ve formuláři „doklad o uznání předmětů absolvovaných 

na zahraniční vysoké škole“ do systému KOS na základě podkladů získaných od 

proděkana pro pedagogickou činnost uvedených v části g) 

(6) Student, který absolvoval část studia na spolupracující zahraniční vysoké škole 

v rámci „Joint-degrees“ studijních programů a oborů uvedených v DČPS, místo 

postupu uvedeného v odst. 5 části e) až g) pouze elektronicky vyplní a předloží 

formulář „žádost o uznání výsledků z předmětů ze spolupracující zahraniční vysoké 

školy“ (zveřejněný ke stažení ve veřejné části internetových stránek fakulty – viz též 

čl. 21 odst. 2 část d)), na který vyslovuje svůj souhlas s uznáním těchto předmětů 

pouze proděkan pro pedagogickou činnost. 

(7) Studentovi, který absolvoval část studia na spolupracující zahraniční vysoké škole 

v rámci „Joint-degrees“ studijních programů a oborů uvedených v DČPS, zapíše 

výsledky z předmětů uvedených v odst. 5 části h) (na základě formuláře „žádost 

o uznání výsledků z předmětů ze spolupracující zahraniční vysoké školy“) pověřený 

referent studijního oddělení (viz čl. 3 odst. 8) do systému KOS. 

(8) Student může požádat o uznání výsledků z předmětů dříve absolvovaných v rámci 

mimořádného studia jednotlivých předmětů v rámci akreditovaných studijních 

programů na FD v rámci celoživotního vzdělávání (které se řídí „Opatřením děkana 

k celoživotnímu vzdělávání k mimořádnému studiu jednotlivých předmětů v rámci 

akreditovaných studijních programů“), pokud ode dne jejich splnění neuplynulo více 

než 5 let a pokud celkový počet takto uznaných kreditů nepřesáhne 60% celkové 

kreditové zátěže daného studijního programu, a proces uznávání výsledků z těchto 

předmětů se řídí postupem uvedeným v odst. 2 a 4. 

(9) Proděkan pro pedagogickou činnost může stanovit časový termín (zpravidla v rozpětí 

více dnů), který je pak pro studenty závazný, pro konzultace uvedené v odst. 5 části c) 

a g). 

Článek 11 - Projekty a výběrové řízení do projektů 

(1) Studium na FD je projektově orientováno, kromě kombinované formy studia, 1. až 

3. semestru bakalářského studia se standardní dobou studia 3 roky a studia v oborech 

3708R030 – PIL – Profesionální pilot a 3708R033 – TUL – Technologie údržby 

letadel. 

(2) Projekt vede studenty k zapojení do vědeckovýzkumné činnosti FD a k získání návyků 

pro týmovou práci. Spolupráce na projektu je završena bakalářskou nebo diplomovou 
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prací. Vedoucími projektu mohou být profesoři, docenti, odborní asistenti a odborníci 

z vědeckých pracovišť a z praxe. 

(3) Základní povinné informace o projektu, které jsou podkladem pro výběrové řízení do 

projektů, obsahují: 

a) název projektu v českém a anglickém jazyce, 

b) zodpovědného vedoucího projektu, 

c) obsah projektu (anotace) v českém a anglickém jazyce, 

d) povinně volitelné předměty, které si studenti zapíší společně s projektem v rámci 

daného studijního programu, 

e) předpokládaný počet studentů v daném akademickém roce po dobu trvání projektu, 

f) zařazení projektu do oboru. 

(4) Do projektů a tím i do oborů prezenční formy bakalářského studijního programu 

„Technika a technologie v dopravě a spojích“ jsou studenti zařazování na základě 

výběrového řízení (dále jen „výběrové řízení do projektů v bakalářském studiu“) – viz 

odst. 6 až 17. 

(5) Do projektů a tím i do oborů prezenční formy magisterského studijního programu 

„Technika a technologie v dopravě a spojích“ navazujícího na program bakalářský jsou 

studenti zařazeni na základě výběrového řízení do projektů a oborů organizovaného 

v rámci přijímacího řízení (dále jen „výběrové řízení do projektů v magisterském 

studiu“) – viz odst. 6 až 11 a 18 až 23. 

(6) Pravidla výběrového řízení pro bakalářské studium se upřesňují nejpozději 1 měsíc 

před termínem Výběrového řízení do projektů bakalářského studia uvedeným 

v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském 

studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ pro každý akademický rok 

v samostatném dokumentu „Průběh výběrového řízení do studentských projektů 

bakalářského studia“ a v rámci „Informace pro studenty 2. ročníku bakalářského studia 

– VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ“, které jsou vydány proděkanem pro 

pedagogickou činnost a zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty 

(dále jen „Vyhláška pro VRP-B“). 

(7) Pravidla výběrového řízení pro magisterské studium se upřesňují nejpozději 1 měsíc 

před termínem Výběrového řízení do projektů magisterského studia uvedeným 

v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském 

studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ pro každý akademický rok 

v rámci „Informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří podali 

přihlášku na navazující magisterské studium na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM 

MAGISTERSKÉM STUDIU“, která je vydána proděkanem pro pedagogickou činnost 

a zveřejněna ve veřejné části internetových stránek fakulty (dále jen „Vyhláška pro 

VRP-N“). 

(8) Nové projekty vypisují na základě podaných návrhů vedoucí ústavů aspoň 2 týdny 

před termínem zahájení výběrového řízení pro nový akademický rok uvedeným 

v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském 

studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“. Každý projekt musí 

obsahovat základní povinné informace dle odst. 3. Garanti oborů posoudí 

v jednotlivých oborech projekty, vypsané během výběrového řízení do projektů těmi 

ústavy, které dle čl. 15 odst. 16 neorganizují SZZ v těchto oborech, a v případě, pokud 

shledají, že projekt svým zaměřením zcela neodpovídá odborné náplni příslušného 

oboru, mohou vypsání tohoto projektu pro tento obor zamítnout. 
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(9) Přesný termín výběrového řízení do projektů je uveden v „Časovém plánu 

akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“, ve „Vyhlášce pro VRP-B“ a ve „Vyhlášce pro 

VRP-N“. 

(10) Nejméně 1 týden před termínem výběrového řízení do projektů dle odst. 9 jsou 

účastníci výběrového řízení seznámeni s nabízenými projekty. 

(11) Studenti, kteří mají výraznou zásluhu na vypsání nového projektu nebo studenti, kteří 

se o problematiku již otevřeného projektu zajímají delší dobu, například od prvního 

ročníku, mohou být ve výjimečných případech na základě doporučení vedoucího 

projektu zapsáni do projektu bez ohledu na dosažené výsledky studia (viz odst. 14 

a 22). 

(12) Výběrového řízení do projektů v bakalářském studiu se zúčastní všichni studenti 

prezenční formy bakalářského studijního programu, kteří si v následujícím semestru 

budou poprvé zapisovat předměty podle DČPS jednotlivých oborů bakalářského 

studia, mimo studentů oborů 3708R030 – PIL – Profesionální pilot 

a 3708R033 – TUL – Technologie údržby letadel. 

(13) Možnost volby ve výběrovém řízení do projektů v bakalářském studiu se standardní 

dobou studia 3 roky se odvíjí od prospěchu studenta v 1. a 2. semestru a jeho zájmu 

pracovat na určitém projektu. 

(14) O přednostní zařazení na projekt dle odst. 11 v bakalářském studiu musí student 

v rámci výběrového řízení do projektů v bakalářském studiu požádat prostřednictvím 

studijního oddělení FD do termínu zahájení zápisu do projektů prostřednictvím 

internetové aplikace podle „Vyhlášky pro VRP-B“. Žádost se podává na studijním 

oddělení na formuláři „žádost o přednostní zařazení na projekt“ (zveřejněném ke 

stažení ve veřejné části internetových stránek fakulty – viz též čl. 21 odst. 2 část g)), 

vyplňuje se výhradně elektronicky a musí být podepsána vedoucím příslušného 

ústavu. Student bude v případě vyhovění žádosti do projektu zařazen v rámci míst 

stanovených ústavem pro příjem nových studentů do projektu. 

(15) Všichni studenti 2. ročníku prezenční formy bakalářského studia jsou povinni se 

zúčastnit výběrového řízení do projektů prostřednictvím internetové aplikace 

zpřístupněné ve veřejné části internetových stránek fakulty podle pokynů uvedených 

ve „Vyhlášce pro VRP-B“. Ostatní studenti, zpravidla z 1. ročníku bakalářského studia, 

kteří se chtějí výběrového řízení do projektů zúčastnit, musí tuto skutečnost včas 

oznámit na studijním oddělení nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zveřejnění 

pořadí studentů (viz odst. 16 a 17) v samostatném dokumentu „Průběh výběrového 

řízení do studentských projektů bakalářského studia“. 

(16) Studijní oddělení zpracuje pořadí účastníků výběrového řízení do projektů 

v bakalářském studiu podle studijních výsledků za období studia, za které je 

posuzován prospěch pro možnost volby projektu dle odst. 13. 

(17) Jména účastníků pro výběrové řízení dle odst. 16 jsou seřazena podle výsledného 

čísla (bodového ohodnocení) získaného poměrem splněné kredity / vážený studijní 

průměr (viz čl. 12 SZŘ) za období studia, za které je posuzován prospěch pro 

možnost volby projektu dle odst. 13. 

(18) Výběrového řízení do projektů v magisterském studiu se zúčastní všichni uchazeči, 

kteří podali přihlášku na navazující magisterské studium na ČVUT v Praze Fakultě 

dopravní. 

(19) V případě, kdy uchazeč o magisterské studium nekoná písemnou přijímací zkoušku 

(z důvodu přijetí bez přijímací zkoušky na základě svých studijních výsledků), se 
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možnost volby ve výběrovém řízení do projektů v magisterském studiu odvíjí od 

prospěchu uchazeče v předcházejícím bakalářském (nebo i magisterském) studiu 

a jeho zájmu pracovat v určitém projektu. V případě, kdy uchazeč o magisterské 

studium koná písemnou přijímací zkoušku, se možnost volby ve výběrovém řízení do 

projektů v magisterském studiu odvíjí od výsledného počtu bodů (VPB), získaného při 

písemné přijímací zkoušce. Další podrobnosti týkající se stanovení konečného pořadí 

uchazečů při výběrovém řízení do projektů v magisterském studiu stanoví „Vyhláška 

pro VRP-N“ (viz odst. 7). 

(20) Studenti posledního ročníku bakalářského studijního programu FD, kteří podali 

přihlášku na navazující magisterské studium na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 

a zároveň nekonají přijímací zkoušku (z důvodu přijetí bez přijímací zkoušky na 

základě svých studijních výsledků), mají v rámci výběrového řízení do projektů 

v magisterském studiu přednostní právo na zařazení do stejného projektu 

a příslušného navazujícího oboru (dle odst. 23), ve kterém jsou zapsáni během 

bakalářského studia na FD, pokud v rámci výběrového řízení do projektů 

v magisterském studiu o toto požádají a příslušný ústav s jejich pokračováním vysloví 

souhlas (dle postupu uvedeného ve „Vyhlášce pro VRP-N“). V ostatních případech se 

tito studenti řídí postupem uvedeným ve „Vyhlášce pro VRP-N“ pro případ, kdy 

nechtějí v rámci magisterského studia pokračovat ve stejném projektu v rámci 

navazujícího oboru dle odst. 23. 

(21) Uchazeči, kteří podali přihlášku na navazující magisterské studium na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní z jiných fakult ČVUT nebo z jiných vysokých škol v České republice 

nebo v zahraničí, se zúčastní výběrového řízení do projektů v magisterském studiu 

v souladu s pokyny, které jsou jim zasílány v rámci přijímacího řízení. 

(22) O přednostní zařazení na projekt dle odst. 11 v magisterském studiu musí student 

v rámci výběrového řízení do projektů v magisterském studiu požádat prostřednictvím 

studijního oddělení FD do termínu uzavření 0. kola uvedeného ve „Vyhlášce pro 

VRP-N“. Žádost se podává na studijním oddělení na formuláři „žádost o přednostní 

zařazení na projekt“ (zveřejněném ke stažení ve veřejné části internetových stránek 

fakulty – viz též čl. 21 odst. 2 část g)), vyplňuje se výhradně elektronicky a musí být 

doporučena vedoucím příslušného ústavu a student bude do projektu zařazen v rámci 

míst stanovených ústavem pro příjem nových studentů do projektu. 

(23) Pro potřeby výběrového řízení do projektů v magisterském studiu je v rámci 

bakalářského studijního programu pro obor: 

a) 3708R009 – DOS – Dopravní systémy a technika stanoven v rámci magisterského 

studijního programu jako navazující program N1041A040003 – DS – Dopravní 

systémy a technika 

b) 3708R046 – LOG – Logistika a řízení dopravních procesů stanoven v rámci 

magisterského studijního programu jako navazující program 

N1041A040005 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

c) 3711R004 – ITS – Inteligentní dopravní systémy stanoven v rámci magisterského 

studijního programu jako navazující program N1041A040007 – IS – Inteligentní 

dopravní systémy 

d) 3708R031 – LED – Letecká doprava stanoven v rámci magisterského studijního 

programu jako navazující obor 3708T017 – PL – Provoz a řízení letecké dopravy 

(24) Student může požádat o přestup z projektu, na který byl zařazen v rámci výběrového 

řízení do projektů a oborů, pouze během termínu zápisu nebo termínu pro možnost 

bezplatné změny zápisu do semestru stanoveného v „Časovém plánu akademického 

roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze 

http://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/studijni-programy/bakalarske-studium#bakalar-LOG
http://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/studijni-programy/bakalarske-studium#bakalar-LOG
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Fakultě dopravní“ a zároveň nejdříve po uplynutí 1 semestru od doby, kdy byl student 

poprvé zapsán na projekt, ze kterého student žádá o přestup, a nejpozději 

1 akademický rok před předpokládaným ukončením studia podle DČPS v daném 

oboru. 

(25) Žádost o přestup mezi projekty dle odst. 24 se podává na elektronicky vyplněném 

formuláři „žádost o přestup mezi projekty v rámci stejného oboru FD“, který je 

zveřejněn ke stažení ve veřejné části internetových stránek fakulty (viz též čl. 21 odst. 

2 část e)), prostřednictvím studijního oddělení a musí být podepsána vedoucím 

stávajícího projektu, vedoucím nového projektu, do kterého student přestupuje, 

a vedoucím obou ústavů, které zajišťují oba projekty. Studentovi se přestup dle čl. 9 

odst. 4 a 5 mezi projekty, včetně změny z prezenční do kombinované formy studia, 

povoluje pouze v případě, že student získal zápočet ze stávajícího projektu, ze 

kterého chce přestoupit a který měl zapsán v semestru předcházejícím bezprostředně 

zkouškovému období, v němž o přestup mezi projekty žádá. O přestupu dle odst. 24 

rozhoduje proděkan pro pedagogickou činnost pouze během termínu zápisu nebo 

termínu pro možnost bezplatné změny zápisu do semestru stanoveného v „Časovém 

plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním 

programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“. 

(26) Pokud během změny projektu, dle odst. 24 a 25 dochází i ke změně oboru studenta, 

postupuje se podle čl. 9 odst. 4 této směrnice. 

Článek 12 - Státní závěrečné zkoušky 

(1) Státní závěrečné zkoušky na ČVUT se řídí čl. 16 až 18 SZŘ. 

(2) Studium na fakultě se řádně ukončuje vykonáním státní závěrečné zkoušky (dále jen 

SZZ), jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce v bakalářském studijním programu 

nebo obhajoba diplomové práce v magisterském studijním programu navazujícím na 

program bakalářský. 

(3) Státní závěrečnou zkouškou se ověřuje, zda student získal komplexní vědomosti 

a dovednosti požadované studijním plánem studijního oboru a je připraven k výkonu 

povolání. 

(4) SZZ se konají 3krát ročně – v lednu, v červnu a v září. Pro všechny formy studia se 

konají SZZ pro studenty zapsané ve studijním programu uskutečňovaném v Praze na 

pracovišti FD v Praze a SZZ pro studenty zapsané ve studijním programu 

uskutečňovaném v Děčíně na pracovišti FD v Děčíně. Ve výjimečných případech, kdy 

je počet studentů zapsaných ve studijním programu uskutečňovaném na pracovišti 

v Děčíně a přihlášených v daném termínu k SZZ v daném oboru 5 a méně, může se 

konat SZZ pro tyto studenty na FD v Praze, pokud s tím vysloví souhlas proděkan pro 

pedagogickou činnost a všichni dotčení studenti, přihlášení v daném termínu k SZZ na 

pracovišti FD v Děčíně. Přesné termíny a časový rozpis SZZ určí příslušné ústavy 

uvedené v čl. 15 odst. 16 v rámci období, které je stanoveno v „Časovém plánu 

akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“. 

(5) SZZ je veřejná a skládá se ze 2 částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť: 

a) obhajoba bakalářské nebo diplomové práce, 

b) ústní zkouška z odborných předmětů. 

(6) Student má na prezentaci své bakalářské nebo diplomové práce v rámci její obhajoby 

dle odst. 5 část a) k dispozici čas 15 minut, který nemusí využít celý. Student obhajuje 

svou bakalářskou nebo diplomovou práci v českém nebo slovenském jazyce v rámci 
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studijních programů akreditovaných v českém jazyce. Student obhajuje svou 

bakalářskou nebo diplomovou práci v anglickém jazyce v rámci studijních programů 

akreditovaných v anglickém jazyce. 

(7) Ústní zkouška z odborných předmětů se skládá ze 3 odborných předmětů, z toho jsou 

2 povinné a 1 volitelný. 

(8) Seznam všech odborných předmětů, ze kterých se konají ústní zkoušky v rámci SZZ 

(odborné předměty ústní části státní závěrečné zkoušky) v příslušném akademickém 

roce, jsou uvedeny v „Bílé knize“ (viz čl. 1 odst. 2 a 3) pro daný akademický rok a jsou 

zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty. 

(9) Podrobný obsah všech odborných předmětů (povinných i volitelných), ze kterých se 

konají ústní zkoušky v rámci SZZ v jednotlivých oborech, zveřejní garanti jednotlivých 

oborů ve veřejné části internetových stránek fakulty nejméně 1 měsíc před termínem 

SZZ. 

(10) Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student absolvovat včetně 

jejího případného opakování nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění všech ostatních 

požadavků vyplývajících ze studijního programu. Za splnění všech ostatních 

požadavků vyplývajících ze studijního programu se považuje poslední den 

zkouškového období posledního semestru, ve kterém měl student zapsané předměty 

(viz čl. 16 odst. 9 SZŘ). I v případě, že student nezapisuje předměty dle DČPS, musí 

se zapsat do semestru v termínech, určených děkanem dle čl. 3 odst. 2. 

(11) Státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část musí student absolvovat nejpozději 

v termínu daném maximální dobou studia – viz čl. 16 odst. 10 SZŘ. 

Článek 13 - Podmínky pro připuštění k SZZ 

(1) SZZ na FD může konat student, který splňuje následující podmínky: 

a) je studentem ČVUT v Praze Fakulty dopravní 

b) zakončil úspěšně studium podle čl. 7 

c) odevzdal v termínu určeném v „Časovém plánu akademického roku pro studium 

v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě 

dopravní“ bakalářskou nebo diplomovou práci podle postupu v čl. 15 odst. 13 

d) vedoucí bakalářské nebo diplomové práce nejpozději do 3 kalendářních dnů po 

termínu určeném v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském 

a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ pro 

odevzdání bakalářské nebo diplomové práce podle postupu v čl. 15 odst. 13 

provede potvrzení souhlasu s odevzdanou bakalářskou nebo diplomovou prací 

studenta v systému KOS dle pokynů v samostatném dokumentu „Pravidla 

a organizace SZZ na ČVUT FD“ 

(2) Student je povinen se k SZZ přihlásit v systému KOS dle pokynů v samostatném 

dokumentu „Pravidla a organizace SZZ na ČVUT FD“ v příslušném období, kterou 

zveřejní studijní oddělení minimálně 1 měsíc před 1. dnem časového období 

vymezeného pro SZZ v „Časovém plánu akademického roku pro studium 

v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě 

dopravní“. 

(3) Přesný termín pro přihlášení k SZZ v systému KOS je stanoven v „Časovém plánu 

akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“. 
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(4) Oborový referent pro SZZ (viz čl. 6 odst. 4) nejpozději do 3 kalendářních dnů po 

termínu přihlášení k SZZ v systému KOS (viz odst. 3) stanoveném v „Časovém plánu 

akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ v systému KOS 

a) založí jednotlivé komise pro SZZ v příslušném oboru, jejichž jednání bude probíhat 

v nejbližším termínu konání SZZ uvedeném v „Časovém plánu akademického roku 

pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní“ 

b) přiřadí studenty, kteří se v daném oboru přihlásili k SZZ dle odst. 3, k jednotlivým 

zkušebním komisím založeným v systému KOS (viz část a)) s přihlédnutím 

k okolnostem uvedeným v čl. 15 odst. 17 

c) přiřadí na základě pokynů vedoucích ústavů, které organizují SZZ v daném oboru 

dle čl. 15 odst. 16, vybrané pracovníky s rolí „správce komise“ (dále jen „tajemník 

zkušební komise“), která jim byl přidělena v souladu s čl. 6 odst. 3, k jednotlivým 

zkušebním komisím založeným v systému KOS v příslušném oboru 

d) jakmile oborový referent pro SZZ vloží údaje o tajemníkovi zkušební komise do 

systému KOS, obdrží tajemník zkušební komise informační email, že byl pověřen 

rolí správce komise 

(5) Pokud student neodevzdá bakalářskou nebo diplomovou práci v termínech podle 

postupu v čl. 15 odst. 13 a nepřihlásí se k SZZ v termínu podle DČPS příslušného 

oboru, oznámí tuto skutečnost na elektronicky vyplněném formuláři „oznámení 

o odkladu vykonání SZZ a odevzdání bakalářské nebo diplomové práce“ 

(zveřejněném ke stažení ve veřejné části internetových stránek fakulty – viz též čl. 21 

odst. 2 část j)) nejpozději v termínu vložení bakalářských a diplomových prací 

v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS dle čl. 15 

odst. 13 části a) manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu, na kterém má zadanou 

bakalářskou nebo diplomovou práci. Manažer pro pedagogickou činnost tuto 

skutečnost neprodleně oznámí oborovému referentovi pro SZZ a kopii vyplněného 

a podepsaného formuláře „oznámení o odkladu vykonání SZZ a odevzdání 

bakalářské nebo diplomové práce“ předá nejpozději do 10 dnů na studijní oddělení, 

kde je neprodleně proveden záznam o této skutečnosti do systému KOS. Výše 

uvedený formulář je archivován na studijním oddělení v dokumentaci vedené 

o studentovi po dobu 5 let a za tuto archivaci odpovídá vedoucí studijního oddělení. 

(6) Pokud student odevzdá bakalářskou nebo diplomovou práci v termínech podle 

postupu v čl. 15 odst. 13, ale nepřihlásí se k SZZ v termínu podle DČPS příslušného 

oboru, oznámí tuto skutečnost na elektronicky vyplněném formuláři „čestné prohlášení 

o odevzdání VZKP a oznámení o odkladu vykonání SZZ“ (zveřejněném ke stažení ve 

veřejné části internetových stránek fakulty – viz též čl. 21 odst. 2 část j)) nejpozději 

v termínu přihlášení k SZZ dle odst. 3 manažerovi pro pedagogickou činnost ústavu, 

na kterém má zadanou bakalářskou nebo diplomovou práci. Manažer pro 

pedagogickou činnost tuto skutečnost neprodleně oznámí oborovému referentovi pro 

SZZ a kopii vyplněného a podepsaného formuláře „čestné prohlášení o odevzdání 

VZKP a oznámení o odkladu vykonání SZZ“ předá na studijní oddělení, kde je 

neprodleně proveden záznam o této skutečnosti do systému KOS. Výše uvedený 

formulář je archivován na studijním oddělení v dokumentaci vedené o studentovi po 

dobu 5 let a za tuto archivaci odpovídá vedoucí studijního oddělení. 

(7) Pokud student neodevzdá formulář „oznámení o odkladu vykonání SZZ a odevzdání 

bakalářské nebo diplomové práce“ (dle odst. 5) ve stanoveném termínu, postupuje se 

podle čl. 16 odst. 4 SZŘ jako případ, kdy se student řádně neomluvil, a dodatečná 

pozdní omluva nebyla děkanem uznána. 
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(8) Pokud student neodevzdá formulář „čestné prohlášení o odevzdání VZKP a oznámení 

o odkladu vykonání SZZ“ (dle odst. 6) ve stanoveném termínu, postupuje se jako 

v případě, kdy bakalářskou nebo diplomovou práci neodevzdal a dále podle odst. 5 

a 7. 

Článek 14 – Jednací řád zkušebních komisí pro SZZ 

(1) Složení zkušební komise pro SZZ je uvedeno v čl. 16 odst. 2 SZŘ. 

(2) Jména všech odborníků schválených vědeckou radou fakulty, kteří jsou jmenováni 

děkanem jako členové zkušebních komisí pro jednotlivé typy studia, studijní programy 

a studijní obory, jsou zveřejněna v seznamu ve veřejné části internetových stránek 

fakulty, který je pravidelně aktualizován proděkanem pro pedagogickou činnost. 

(3) Jména všech členů zkušebních komisí jmenovaných děkanem do funkce předsedy 

a místopředsedy zkušebních komisí podle čl. 16 odst. 2 SZŘ, jsou zveřejněna 

v seznamu ve veřejné části internetových stránek fakulty, který je pravidelně 

aktualizován proděkanem pro pedagogickou činnost. 

(4) Člen zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu dle odst. 2 a 3 musí 

mít ukončené minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském typu studia. 

(5) Člen zkušební komise pro SZZ v magisterském studijním programu dle odst. 2 a 3 

musí mít ukončené minimálně vysokoškolské vzdělání v doktorském typu studia, 

pokud má však uzavřen pracovní poměr i mimo ČVUT v Praze (tzn. pokud se jedná 

o odborníka z praxe), musí mít ukončené minimálně vysokoškolské vzdělání 

v magisterském typu studia. 

(6) Nejpozději 6 kalendářních dnů před 1. dnem časového období vymezeného pro SZZ 

v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském 

studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ navrhnou vedoucí ústavů 

složení zkušebních komisí z profesorů, docentů a odborníků uvedených v seznamu 

dle odst. 2 podle níže uvedeného postupu: 

a) vedoucí ústavu projedná složení zkušební komise (v souladu s odst. 2 až 5) s jejím 

tajemníkem (pověřeným touto rolí podle postupu uvedeném v čl. 13 odst. 4 část c)), 

který jmenné složení zkušební komise (včetně předsedy a místopředsedy) vloží do 

systému KOS (včetně údajů o čase a místě jejího jednání) zvlášť pro každý den 

jejího jednání a předá tento seznam ke kontrole a odsouhlasení vedoucí studijního 

oddělení 

b) vedoucí studijního oddělení provede kontrolu jmenného seznamu navržené 

zkušební komise a v případě zjištěných nesrovnalostí požádá a dohlédne na 

zjednání nápravy 

c) tajemník zkušební komise přiřadí v systému KOS jednotlivé studenty k jednotlivým 

dnům a případně konkrétním časům jednání zkušební komise 

d) jakmile tajemník zkušební komise vloží složení zkušební komise do systému KOS, 

jsou všichni její členové informováni emailem o svém jmenování, o místě a čase 

jednání zkušební komise a o jménech studentů přiřazených ke zkušební komisi 

v jednotlivých dnech (a případně i časech) 

(7) Jmenovací dekrety předsedů, místopředsedů a odborníků schválených vědeckou 

radou fakulty, kteří jsou jmenováni děkanem jako členové zkušebních komisí pro 

jednotlivé typy studia, studijní programy a studijní obory, jsou archivovány na studijním 

oddělení a za tuto archivaci zodpovídá vedoucí studijního oddělení. 
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(8) Tajemník zkušební komise (pověřený touto rolí podle postupu uvedeného v čl. 13 

odst. 4 část c), který nemusí být členem zkušební komise podle čl. 16 odst. 2 SZŘ) je 

odpovědný za provedení následujících úkonů v souvislosti s konáním SZZ: 

a) zveřejnění podrobného časového rozpisu SZZ se jmény jednotlivých studentů na 

vývěsce příslušného ústavu a předání jeho kopie na studijní oddělení minimálně 

1 týden před konáním SZZ, 

b) převzetí a shromáždění tištěných originálů obhajovaných bakalářských nebo 

diplomových prací nejpozději 2 týdny po termínu jejich odevzdání uvedeném 

v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském 

studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ (v souladu s Příkazem 

rektora č. 6 / 2006 musí být tyto práce nejméně 5 pracovních dnů před konáním 

SZZ zveřejněny na příslušném ústavu), 

c) převzetí a shromáždění posudku vedoucího a oponenta každé bakalářské 

a diplomové práce před konáním SZZ (posudek vedoucího a oponenta každé této 

práce musí být nejméně 3 kalendářní dny před 1. dnem časového období 

vymezeného pro SZZ v „Časovém plánu akademického roku pro studium 

v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě 

dopravní“ ke zveřejnění na příslušném ústavu) a v případě utajené bakalářské nebo 

diplomové práce, jejíž zveřejnění je odloženo podle § 47b odst. 4 zákona (dle čl. 15 

odst. 11), převzetí smlouvy o mlčenlivosti s podpisem oponenta dle čl. 15 odst. 14 

části b), 

d) zpracování protokolu o SZZ (zápisu o  SZZ) dle čl. 16 odst. 2 SZŘ elektronicky 

v systému KOS, jeho uložení v systému KOS a zajištění předání jeho tištěné 

podoby s podpisy všech členů zkušební komise na studijní oddělení včetně 

originálů posudků vedoucího a oponenta každé bakalářské a diplomové práce 

neprodleně po ukončení SZZ a v případě utajené bakalářské nebo diplomové 

práce, jejíž zveřejnění je odloženo podle § 47b odst. 4 zákona (dle čl. 15 odst. 11), 

včetně smlouvy o mlčenlivosti s podpisem oponenta dle čl. 15 odst. 14 části b), 

e) informování členů zkušební komise o průběhu studia a studijních výsledcích 

studenta a možnostech studenta a podmínkách absolvovat celé studium 

s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“ dle čl. 18 odst. 2 SZŘ, 

f) zajištění předání tištěných originálů všech obhájených bakalářských a diplomových 

prací do lokální knihovny FD (v rámci Ústřední knihovny ČVUT) podle čl. 15 

odst. 23 a archivace předávacího protokolu v jednom výtisku na příslušném ústavu. 

(9) Jednání zkušební komise řídí a za činnost komise odpovídá předseda zkušební 

komise. V případě nepřítomnosti předsedy zkušební komise řídí jednání zkušební 

komise místopředseda v souladu s čl. 16 odst. 12 SZŘ. Jednání zkušební komise se 

může zúčastnit i vedoucí a oponent příslušné bakalářské nebo diplomové práce 

(vedoucí bakalářské nebo diplomové práce se musí zúčastnit v případě podle čl. 15 

odst. 18). 

(10) Zkušební komise hodnotí výsledky obhajoby bakalářské nebo diplomové práce a ústní 

zkoušky na neveřejné části zasedání, kterého se zúčastní i vedoucí a oponent 

příslušné bakalářské nebo diplomové práce, pokud jsou přítomni na jednání zkušební 

komise podle odst. 9. 

(11) Zkušební komise je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, 

přičemž mezi přítomnými musí být předseda nebo místopředseda. Hlasování se 

zúčastní i vedoucí a oponent příslušné bakalářské nebo diplomové práce, pokud jsou 

přítomni na jednání zkušební komise podle odst. 9. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedajícího (viz čl. 16 odst. 11 SZŘ). 
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(12) O SZZ vyhotoví tajemník zkušební komise protokol o SZZ (zápis), který podepíše 

předseda, případně místopředseda a další přítomní členové zkušební komise a mohou 

jej podepsat i vedoucí a oponent příslušné bakalářské nebo diplomové práce, pokud 

jsou přítomni na jednání zkušební komise podle odst. 9. Minimální počet přítomných 

členů komise včetně předsedajícího je 5. 

Článek 15 - Bakalářská a diplomová práce 

(1) Bakalářskou nebo diplomovou prací a její obhajobou se ověřuje, zda je absolvent 

schopen uplatňovat získané komplexní vědomosti a dovednosti při řešení úkolů 

příslušného oboru v praxi. 

(2) Student studijního programu nebo oboru s výukou v českém jazyce může napsat 

bakalářskou nebo diplomovou práci v jazyce českém, slovenském a anglickém. 

Student studijního programu nebo oboru s výukou v anglickém jazyce může napsat 

bakalářskou nebo diplomovou práci pouze v jazyce anglickém. 

(3) Zadání bakalářských nebo diplomových prací u oborů, jejichž studium je v prezenční 

formě projektově orientováno (viz čl. 11 odst. 1), vycházejí z řešených úkolů 

v projektech nebo z vědeckovýzkumné činnosti ústavů a jejich partnerských pracovišť. 

Zadání bakalářské nebo diplomové práce pro studenty těchto oborů stanovuje 

v součinnosti s vedoucím projektu, který má student zapsán, pro prezenční formu 

studia v Praze i v Děčíně vedoucí ústavu, na kterém má student zapsán projekt, dle 

čl. 11 odst. 3 písm. b) této směrnice. 

(4) Témata bakalářských nebo diplomových prací u oborů, jejichž studium není projektově 

orientováno, vycházejí z potřeb praxe nebo plánu vědeckovýzkumné činnosti ústavů. 

Jejich zaměření, rozsah a náročnost jsou diferencovány u bakalářského 

a magisterského studia. Zadání bakalářských nebo diplomových prací pro studenty 

těchto oborů jsou povinni na základě žádosti studenta o zadání bakalářské nebo 

diplomové práce (viz též čl. 21 odst. 2 část i)) na příslušném ústavu stanovit vedoucí 

těchto ústavů dle části a) až c) tohoto odst. v součinnosti s jimi jmenovanými 

vedoucími těchto bakalářských nebo diplomových prací. 

a) Pro kombinovanou formu studia v oborech 3708R046 – LOG – Logistika a řízení 

dopravních procesů a 3708T046 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

stanovuje zadání bakalářských nebo diplomových prací vedoucí ústavu 

K617 – Ústav logistiky a managementu dopravy. V případě projednání s vedoucím 

ústavu K617 může zadání bakalářské práce pro kombinovanou formu studia 

uvedených oborů stanovit i vedoucí jiného ústavu (jehož akademický pracovník 

bude vedoucím bakalářské nebo diplomové práce), který je povinen zajistit 

informování manažera pro pedagogickou činnost ústavu K617 o zadání této 

bakalářské nebo diplomové práce nejpozději do 10 kalendářních dnů od stanovení 

tohoto zadání. 

b) Pro prezenční formu studia v oborech 3708R030 – PIL – Profesionální pilot 

a 3708R033 – TUL – Technologie údržby letadel stanovuje zadání bakalářských 

prací vedoucí ústavu K621 – Ústav letecké dopravy. V případě projednání 

s vedoucím ústavu K621 může zadání bakalářské práce pro obory 

3708R030 – PIL – Profesionální pilot a 3708R033 – TUL – Technologie údržby 

letadel stanovit i vedoucí jiného ústavu (jehož akademický pracovník bude 

vedoucím bakalářské práce), který je povinen zajistit informování manažera pro 

pedagogickou činnost ústavu K621 o zadání této bakalářské práce nejpozději do 

10 kalendářních dnů od stanovení tohoto zadání. 

c) Pro kombinovanou formu studia v oborech 3708R031 – LED – Letecká doprava 

a 3708T017 – PL – Provoz a řízení letecké dopravy stanovuje zadání bakalářských 
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nebo diplomových prací vedoucí ústavu K621 – Ústav letecké dopravy. V případě 

projednání s vedoucím ústavu K621 může zadání bakalářské práce pro 

kombinovanou formu studia oboru 3708R031 – LED – Letecká doprava nebo 

diplomové práce pro kombinovanou formu studia oboru 3708T017 – PL – Provoz 

a řízení letecké dopravy stanovit i vedoucí jiného ústavu (jehož akademický 

pracovník bude vedoucím diplomové práce), který je povinen zajistit informování 

manažera pro pedagogickou činnost ústavu K621 o zadání této diplomové práce 

nejpozději do 10 kalendářních dnů od stanovení tohoto zadání. 

(5) Název bakalářské nebo diplomové práce, její osnova v rámci zásad pro vypracování, 

rozsah bakalářské nebo diplomové práce a použitá literatura jsou uvedeny v zadání 

bakalářské nebo diplomové práce. Minimální rozsah těchto prací je 

a) 35 stran vlastního textu (včetně obrázků, grafů a tabulek, které jsou součástí textu) 

u bakalářské práce, 

b) 55 stran vlastního textu (včetně obrázků, grafů a tabulek, které jsou součástí textu) 

u diplomové práce. 

(6) Student prezenční i kombinované formy studia musí mít zadanou bakalářskou nebo 

diplomovou práci minimálně 10 měsíců před termínem vložení bakalářských 

a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do 

systému KOS uvedeném v „Časovém plánu akademického roku pro studium 

v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě 

dopravní“. Zadání bakalářské a diplomové práce se zpracovává na předepsaný 

jednotný elektronický formulář „Zadání bakalářské práce“ resp. „Zadání diplomové 

práce“, který je zveřejněn ke stažení ve veřejné části internetových stránek fakulty. 

Kontrolní termín zadání bakalářských nebo diplomových prací je uveden v „Časovém 

plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním 

programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“. Student se k zadání bakalářské nebo 

diplomové práce přihlásí na příslušném ústavu (dle odst. 3 a 4) nejpozději do termínu 

určeného ústavem. Zadání bakalářské nebo diplomové práce na předepsaném 

formuláři předá v tomto termínu studentovi vedoucí bakalářské nebo diplomové práce 

a student stvrzuje svým podpisem na zadání bakalářské nebo diplomové práce jeho 

převzetí. Kopii zadání bakalářské nebo diplomové práce je každý ústav povinen 

archivovat alespoň do dne úspěšné obhajoby této bakalářské nebo diplomové práce 

a za tuto archivaci je odpovědný referent katedry pro SZZ (viz též čl. 22 odst. 9). 

(7) Na návrh vedoucího bakalářské nebo diplomové práce může vedoucí ústavu povolit 

změnu zadání bakalářské nebo diplomové práce v průběhu jejího řešení. Pokud 

student neodevzdá bakalářskou nebo diplomovou práci v termínech podle postupu 

v odst. 13 a zároveň získá potřebný počet kreditů pro pokračování ve studiu dle čl. 14 

odst. 4 SZŘ, stává se náhradním termínem odevzdání této bakalářské nebo 

diplomové práce termín pro vložení bakalářských a diplomových prací v elektronické 

podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS uvedený v „Časovém 

plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním 

programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ v následujícím semestru. Manažer pro 

pedagogickou činnost ústavu je povinen nejpozději do 1 měsíce od této změny zajistit 

změnu termínu odevzdání bakalářské nebo diplomové práce v zadání této práce 

(v souladu s odst. 6) a v systému KOS. 

(8) Pracovníci pověření rolí „referent katedry pro SZZ“ dle čl. 6 odst. 2 na jednotlivých 

ústavech po zadání bakalářské nebo diplomové práce jednotlivým studentům vloží 

neprodleně do systému KOS povinné údaje o zadané bakalářské nebo diplomové 

práci specifikované v systému KOS. Rovněž vyznačí v systému KOS případné 
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povolené změny názvu či termínu odevzdání bakalářské nebo diplomové práce 

u jednotlivých studentů – viz odst. 7. 

(9) Při změně názvu bakalářské nebo diplomové práce v průběhu jejího zadání zajistí 

příslušný vedoucí ústavu úpravu nebo vydání nového zadání bakalářské nebo 

diplomové práce na předepsaném formuláři dle odst. 6. 

(10) Vedoucí bakalářských nebo diplomových prací a zásady jejich vypracování, jakož 

i další náležitosti stanovuje v rámci zadání bakalářských a diplomových prací vedoucí 

ústavu se souhlasem děkana, který jej vyjadřuje svým podpisem na zadání bakalářské 

nebo diplomové práce. V prezenční formě studia u oborů, jejichž studium je projektově 

orientováno (viz čl. 11 odst. 1), musí být aspoň jeden z vedoucích bakalářské nebo 

diplomové práce současně jedním z vedoucích projektu, který má student zapsán. 

Pokud vedoucí bakalářské nebo diplomové práce není akademickým pracovníkem 

ČVUT v Praze, musí být uveden v zadání bakalářské nebo diplomové práce jako 

„supervizor“ další vedoucí této práce z řad akademických pracovníků ČVUT v Praze. 

(11) Student v souladu s Příkazem rektora č. 6 / 2006 „Zveřejňování závěrečných prací na 

ČVUT podle § 47b) zákona 111/1998 Sb.“ uvede na začátku své bakalářské 

a diplomové práce prohlášení ve znění „Nemám závažný důvod proti užívání tohoto 

školního díla ve smyslu § 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).“. 

Pokud vznikne během tvorby zadání bakalářské nebo diplomové práce dle odst. 3 

až 6 a odst. 10 závažný důvod proti užívání tohoto školního díla ve smyslu § 60 

Zákona č. 121/2000 Sb., je možné zadat bakalářskou nebo diplomovou práci jako 

utajenou, jejíž zveřejnění je odloženo podle § 47b odst. 4 zákona, při dodržení níže 

uvedených zásad a postupů: 

a) současně s tvorbou zadání bakalářské nebo diplomové práce, ale nejpozději v den 

odevzdání zadání bakalářské nebo diplomové práce k podpisu děkanovi fakulty, 

musí: 

 student prostřednictvím studijního oddělení požádat o zadání své bakalářské 

nebo diplomové práce jako utajené, jejíž zveřejnění je odloženo podle §  47b 

odst. 4 zákona, podáním této žádosti vyplněné elektronicky na předepsaném 

formuláři „žádost (univerzální)“ (který je zveřejněn ke stažení ve veřejné části 

internetových stránek fakulty nebo ve veřejné části internetových stránek ČVUT) 

 vedoucí bakalářské nebo diplomové práce připravit a vytisknout ve 

4 vyhotoveních „Smlouvu o utajení bakalářské nebo diplomové práce“ (dále jen 

„smlouva o utajení“) 

b) smlouvu o utajení podepisuje: 

 vedoucí bakalářské nebo diplomové práce 

 vedoucí příslušného ústavu podle odst. 3 a 4 

 student 

c) smlouvu o utajení podepsanou dle části b) předloží příslušný ústav děkanovi 

k podpisu současně se zadáním bakalářské nebo diplomové práce 

d) v případě realizace kroků v bodech a) až c) vydává děkan rozhodnutí, ve kterém 

povolí odložení zveřejnění bakalářské nebo diplomové práce a to po dobu trvání 

překážky pro zveřejňování, nejdéle však na dobu 3 let ode dne její úspěšné 

obhajoby (podle podle § 47b odst. 4 zákona) 

e) smlouvu o utajení podepsanou děkanem fakulty a rozhodnutí děkana fakulty podle 

části d) vždy v jednom výtisku pracovnice sekretariátu děkana: 

 předá zpět studentovi 
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 předá pověřenému referentovi studijního oddělení (viz čl. 3 odst. 8), který ji vloží 

k archivaci do dokumentace vedené o studentovi, za kterou odpovídá 

 předá k archivaci do lokální knihovny FD (v rámci Ústřední knihovny ČVUT), 

která zajistí, aby tato bakalářská nebo diplomová práce nebyla veřejně 

k nahlédnutí 

 předá k archivaci na příslušný ústav, kde za archivaci odpovídá manažer pro 

pedagogickou činnost ústavu 

f) fakulta zasílá bez zbytečného odkladu po obhájení bakalářské nebo diplomové 

práce, jíž se týká odklad zveřejnění, 1 výtisk práce k uchování Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy (podle § 47b odst. 4 zákona) 

g) v případě realizace kroků v bodech a) až f) student na začátku své bakalářské 

a diplomové práce prohlášení ve znění „Nemám závažný důvod proti užívání tohoto 

školního díla ve smyslu § 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon).“ neuvádí. 

(12) Student v souladu s Metodickým pokynem č. 1 / 2009 prorektora pro 

vědeckotechnologický park a studentské záležitosti „O dodržování etických principů při 

přípravě vysokoškolských závěrečných prací“ uvede na samostatné stránce své 

bakalářské a diplomové práce datované a podepsané prohlášení ve znění „Prohlašuji, 

že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité 

informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při 

přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“. 

(13) Student odevzdá bakalářskou nebo diplomovou práci (dle čl. 13 odst. 1 části c)) tím, 

že ji 

a) odevzdá v elektronické podobě ve formátu *.pdf (event. přílohy této práce ve 

formátech dle pokynů vedoucího bakalářské nebo diplomové práce) vložením do 

systému KOS (včetně samostatného doplnění anotace, klíčových slov a informace 

o jazyku práce) v termínu stanoveném v „Časovém plánu akademického roku pro 

studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní“ a současně v systému KOS (v případě, že se nejedná o utajenou 

bakalářskou nebo diplomovou práci dle čl. 15 odst. 11, jejíž zveřejnění je odloženo 

podle § 47b odst. 4 zákona) vyznačí a tím udělí svůj souhlas s licenční smlouvou 

s ČVUT o použití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona č.121/2000 Sb. 

b) odevzdá v jednom tištěném originálu (případně jednu další kopii na žádost ústavu, 

kde je práce zadána) nejpozději 2 týdny po termínu jejího odevzdání uvedeném 

v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském 

studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ 

 tajemníkovi zkušební komise (viz čl. 14 odst. 6 a dle čl. 14 odst. 8 části b)) 

v případě, že student (prezenční i kombinované formy studia) má bakalářskou 

nebo diplomovou práci zadanou (dle čl. 15 odst. 3 a 4) na ústavu, který 

organizuje SZZ v dané formě studia a příslušném oboru podle odst. 16 

 na sekretariát ústavu, na kterém má student (prezenční i kombinované formy 

studia) zadanou bakalářskou nebo diplomovou práci, v případě, že tento ústav 

neorganizuje SZZ v dané formě studia a příslušném oboru podle odst. 16 

(14) Nejpozději 

a) 3 kalendářní dny po termínu vložení bakalářské a diplomové práce v elektronické 

podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS uvedeném 

v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském 

studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ potvrdí vedoucí bakalářské 

nebo diplomové práce v systému KOS svůj souhlas s odevzdanou bakalářskou 
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nebo diplomovou prací a zároveň v systému KOS stanoví, zda bude odevzdaná 

bakalářská nebo diplomová práce v systému KOS veřejně přístupná či zda zde 

bude přístupná pouze pro členy akademické obce ČVUT v Praze (úkony zde 

uvedené může ve výjimečných případech provést v systému KOS i vedoucí ústavu, 

na kterém byla bakalářská nebo diplomová práce zadána) 

b) 5 kalendářních dnů po termínu vložení bakalářské a diplomové práce v elektronické 

podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS uvedeném 

v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském 

studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ jmenuje vedoucí ústavu, 

na kterém má student zadánu bakalářskou nebo diplomovou práci, oponenta 

bakalářské nebo diplomové práce podle odst. 15 z vědeckovýzkumných 

pracovníků, nebo z odborníků z praxe, nebo z akademických pracovníků, kteří 

působí v příslušném studijním oboru. V případě utajené bakalářské nebo diplomové 

práce dle čl. 15 odst. 11, jejíž zveřejnění je odloženo podle § 47b odst. 4 zákona, 

musí jmenovaný oponent podepsat smlouvu o mlčenlivosti. Jmenování oponenta 

vedoucím ústavu je realizováno níže uvedeným postupem: 

 vedoucí bakalářské nebo diplomové práce sdělí údaje o oponentovi (jméno, 

příjmení, tituly, zaměstnavatel nebo obor výkonu OSVČ, kontaktní emailová 

adresa a telefon) referentovi katedry pro SZZ, který tyto údaje vloží do systému 

KOS k příslušné bakalářské nebo diplomové práci 

 referent katedry pro SZZ je povinen seznámit se jmény oponentů vedoucího 

příslušného ústavu a získat jeho souhlas s navrženými oponenty 

 jakmile referent katedry pro SZZ vloží údaje o oponentovi do systému KOS, je 

oponent informován emailem o tom, že byl jmenován oponentem, o možnostech 

seznámení se s posuzovanou bakalářskou nebo diplomovou prací a o termínu 

vypracování posudku (externí oponent také obdrží emailem pokyny k odevzdání 

posudku v elektronické podobě do systému KOS – viz odst. 20) 

 za údaje o oponentech vložených do systému KOS odpovídá referent katedry 

pro SZZ vedoucímu příslušného ústavu 

(15) Oponent bakalářské nebo diplomové práce musí mít ukončené minimálně 

vysokoškolské vzdělání v magisterském typu studia. Oponent a vedoucí bakalářské 

nebo diplomové práce nesmí být oba současně akademičtí pracovníci nebo 

doktorandi stejného ústavu FD, pokud alespoň jeden z nich nemá současně uzavřen 

další pracovní poměr mimo ČVUT v Praze (tzn. pokud se současně nejedná 

o odborníka z praxe). 

(16) Ústavy, které organizují státní závěrečné zkoušky v Praze i v Děčíně, jsou 

a) K612 – Ústav dopravních systémů (pro obory DOS a DS), 

b) K616 – Ústav dopravních prostředků (pro obory DOS a DS), 

c) K617 – Ústav logistiky a managementu dopravy (pro obory LOG a LA), 

d) K620 – Ústav dopravní telematiky (pro obory ITS a IS), 

e) K621 – Ústav letecké dopravy (pro obory LED, PIL, TUL a PL). 

(17) U studentů, kteří mají zadanou bakalářskou nebo diplomovou práci na ústavech, které 

neorganizují státní závěrečné zkoušky v dané formě studia a příslušném oboru podle 

odst. 16, je povinností pracovníků pověřených vedoucím těchto ústavů nejpozději 

5 pracovních dní po termínu písemné přihlášky ke státní závěrečné zkoušce 

uvedeném v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářském 

a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ projednat 

s oborovým referentem pro SZZ příslušného oboru (viz čl. 6 odst. 4) zařazení těchto 

studentů do příslušné zkušební komise, a to na základě výběru volitelného odborného 
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předmětu podle čl. 12 odst. 7. Povinností ústavu, který neorganizuje státní závěrečné 

zkoušky, je zaslat tajemníkovi vybrané zkušební komise příslušného oboru 

v dostatečném předstihu (dle čl. 14 odst. 8 části b)) před konáním SZZ tištěný originál 

bakalářské nebo diplomové práce studenta a písemné posudky vedoucího a oponenta 

bakalářské nebo diplomové práce a v případě utajené bakalářské nebo diplomové 

práce, jejíž zveřejnění je odloženo podle § 47b odst. 4 zákona, i smlouvu 

o mlčenlivosti dle čl. 15 odst. 14 části b) podepsanou oponentem. 

(18) Vedoucí ústavu, který neorganizuje státní závěrečné zkoušky dle odst. 16, zajistí 

přítomnost vedoucího bakalářské nebo diplomové práce ze svého ústavu na jednání 

zkušební komise, během kterého je tato bakalářské nebo diplomová práce 

obhajována. Pokud se vedoucí této bakalářské nebo diplomové práce nemůže 

dostavit na jednání zkušební komise, musí ho zastoupit další vedoucí projektu 

studenta nebo poté vedoucí příslušného ústavu pověří jiného akademického 

pracovníka svého ústavu zastupováním vedoucího této bakalářské nebo diplomové 

práce na jednání zkušební komise. 

(19) Vedoucí bakalářské nebo diplomové práce vypracuje posudek bakalářské nebo 

diplomové práce studenta elektronicky v systému KOS. V posudku hodnotí 

bakalářskou nebo diplomovou práci studenta v oblastech uvedených v elektronickém 

formuláři v systému KOS a klasifikuje ji stupnicí podle čl. 11 odst. 1 SZŘ. Elektronicky 

vyplněný posudek vedoucí bakalářské nebo diplomové práce poté vytiskne a doručí 

v listinné formě podepsaný 

 tajemníkovi zkušební komise (viz čl. 14 odst. 6 a dle čl. 14 odst. 8 části b)) 

v případě, že student (prezenční i kombinované formy studia) má bakalářskou 

nebo diplomovou práci zadanou (dle čl. 15 odst. 3 a 4) na ústavu, který 

organizuje SZZ v dané formě studia a příslušném oboru podle odst. 16 

 na sekretariát ústavu, na kterém má student (prezenční i kombinované formy 

studia) zadanou bakalářskou nebo diplomovou práci, v případě, že tento ústav 

neorganizuje SZZ v dané formě studia a příslušném oboru podle odst. 16 

(20) Oponent vypracuje posudek bakalářské nebo diplomové práce studenta, v němž ji 

zhodnotí a klasifikuje stupnicí podle čl. 11 odst. 1 SZŘ. Oponent nejpozději 

5 pracovních dnů před 1. dnem časového období vymezeného pro SZZ v „Časovém 

plánu akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním 

programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní“ vypracuje posudek bakalářské nebo 

diplomové práce studenta elektronicky v systému KOS podle pokynů získaných 

emailem (viz čl. 15 odst. 14 část b)) nebo jej zašle elektronicky ve formátu *.pdf 

emailem referentovi katedry pro SZZ, který jej vloží do systému KOS. V případě 

vypracování posudku přímo v systému KOS oponent hodnotí bakalářskou nebo 

diplomovou práci studenta v oblastech uvedených v elektronickém formuláři v systému 

KOS. Po vypracování posudku jej oponent vytiskne (ze systému KOS nebo z vlastního 

podkladu) a doručí v listinné formě podepsaný nejpozději 3 kalendářní dny před 

1. dnem časového období vymezeného pro SZZ v „Časovém plánu akademického 

roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní“ 

 tajemníkovi zkušební komise (viz čl. 14 odst. 6 a dle čl. 14 odst. 8 části b)) 

v případě, že student (prezenční i kombinované formy studia) má bakalářskou 

nebo diplomovou práci zadanou (dle čl. 15 odst. 3 a 4) na ústavu, který 

organizuje SZZ v dané formě studia a příslušném oboru podle odst. 16 

 na sekretariát ústavu, na kterém má student (prezenční i kombinované formy 

studia) zadanou bakalářskou nebo diplomovou práci, v případě, že tento ústav 

neorganizuje SZZ v dané formě studia a příslušném oboru podle odst. 16 
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(21) Student a všichni členové zkušební komise mají možnost se seznámit celým obsahem 

bakalářské nebo diplomové práce studenta a s posudky vedoucího i oponenta 

bakalářské nebo diplomové práce v systému KOS nejpozději 5 pracovních dnů před 

1. dnem časového období vymezeného pro SZZ v „Časovém plánu akademického 

roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní“. 

(22) Povinné předměty DČPS bakalářská nebo diplomová práce a seminář k bakalářské 

nebo diplomové práci si student může zapsat za předpokladu, že má zadanou 

bakalářskou nebo diplomovou práci. 

(23) Nejdéle do 10 kalendářních dnů po ukončení SZZ tajemník zkušební komise pověřený 

vedoucím ústavu touto rolí podle postupu uvedeném v čl. 13 odst. 4 část c) zajistí 

předání všech tištěných originálů obhájených bakalářských a diplomových prací do 

lokální knihovny FD (v rámci Ústřední knihovny ČVUT) a je za provedení předání 

odpovědný. Předání je potvrzeno v předávacím protokolu, který je uložen v jednom 

výtisku v lokální knihovně FD a v jednom výtisku na příslušném ústavu, kde za 

archivaci odpovídá manažer pro pedagogickou činnost ústavu dle čl. 14 odst. 6. 

Článek 16 - Klasifikace SZZ 

(1) Jednotlivé části SZZ i SZZ jako celek se klasifikují stupnicí podle čl. 11 odst. 1 SZŘ. 

(2) Odborné předměty ústní části SZZ se klasifikují samostatně a přitom se přihlíží 

k výsledkům za celou dobu studia. Obhajobu bakalářské nebo diplomové práce 

klasifikuje komise s přihlédnutím ke klasifikaci bakalářské nebo diplomové práce 

vedoucím bakalářské nebo diplomové práce a oponentem. 

(3) Při obhajobě bakalářské nebo diplomové práce jsou přítomní členové komise 

a student seznámeni s klasifikací bakalářské nebo diplomové práce vedoucím 

bakalářské nebo diplomové práce a oponentem a s oponentským posudkem a poté se 

student vyjádří k připomínkám uvedeným v hodnocení bakalářské nebo diplomové 

práce vedoucím bakalářské nebo diplomové práce a v oponentském posudku 

a odpovídá na otázky. 

(4) Ústní částí SZZ se prověřují komplexní znalosti studijního oboru. 

(5) Klasifikace SZZ se provádí v souladu s čl. 17 a 18 SZŘ. 

(6) Celkový výsledek SZZ (výslednou známku SZZ) stanoví zkušební komise podle čl. 17 

odst. 2 SZŘ. Zkušebním komisím se doporučuje celkový výsledek SZZ (výslednou 

známku SZZ) stanovit na základě hodnocení 4 částí SZZ, kterými jsou obhajoba 

bakalářské nebo diplomové práce a 3 odborné předměty. Zkušební komise vždy 

klasifikují stupněm A (výborně) celkový výsledek SZZ v případě, že nejvýše 2 ze 4 

částí SZZ byly hodnoceny klasifikačním stupněm B (velmi dobře) a ostatní 

klasifikačním stupněm A (výborně) nebo nejvýše jedna část SZZ klasifikačním 

stupněm C (dobře) a ostatní klasifikačním stupněm A (výborně). 

(7) Po sdělení informací o výsledku SZZ studentovi ze strany předsedajícího zkušební 

komise, ale nejpozději ještě v den konání SZZ, student (po požádání ze strany 

tajemníka zkušební komise) stvrdí svým podpisem na protokol o SZZ (zápis o SZZ) 

souhlas s pravdivostí informací zde uvedených. 

Článek 17 - SZZ konané na spolupracující zahraniční vysoké škole v rámci 

„Joint-degrees“ studijních programů a oborů 

(1) Student, který studuje v rámci „Joint-degrees“ studijních programů a oborů, může 

vykonat SZZ na spolupracující zahraniční vysoké škole. 
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(2) Členem komise pro SZZ konané podle odst. 1 musí být alespoň jeden akademický 

pracovník fakulty jmenovaný děkanem podle čl. 14 odst. 1 až 5. pro příslušný 

„Joint-degrees“ studijní program a obor. 

(3) SZZ vykonanou podle odst. 1 děkan studentovi uzná podle postupu uvedeného 

v odst. 4. 

(4) Žádost o uznání SZZ vykonané studentem podle odst. 1 musí podat člen komise pro 

SZZ (konané podle odst. 1) uvedený v odst. 2 v součinnosti se studentem nejdéle do 

1 měsíce od vykonání SZZ na elektronicky vyplněném formuláři „Recognition of Final 

State Examination in the Master’s Degree Study Programme“ (zveřejněném ke stažení 

ve veřejné části internetových stránek fakulty – viz též čl. 21 odst. 2 část d)) 

prostřednictvím studijního oddělení. Na žádosti včetně klasifikace jednotlivých částí 

SZZ vyslovuje souhlas nebo nesouhlas a rozhodnutí o uznání SZZ vydává na základě 

předloženého originálu nebo jeho kopie ověřené členem komise pro SZZ (konané 

podle odst. 1) uvedeném v odst. 2 osvědčení o vykonání SZZ podle odst. 1 

v zastoupení děkana proděkan pro pedagogickou činnost. 

(5) Nejdéle do 1 měsíce od vykonání SZZ podle odst. 1 člen komise pro tuto SZZ 

(uvedený v odst. 2) zajistí předání nejméně 1 výtisku každé takto obhájené diplomové 

práce do lokální knihovny FD (v rámci Ústřední knihovny ČVUT) a je za provedení 

předání odpovědný. Předání je potvrzeno v předávacím protokolu, který je uložen 

v jednom výtisku v lokální knihovně FD a v jednom výtisku na příslušném ústavu, kde 

za archivaci odpovídá manažer pro pedagogickou činnost ústavu dle čl. 14 odst. 6. 

Článek 18 - SZZ v náhradním termínu nebo opakování SZZ 

(1) Náhradní termín a opakování SZZ se řídí čl. 16 odst. 9 a 10 SZŘ a čl. 17 odst. 3, 4, 5 

a 6 SZŘ. 

(2) Student opakuje SZZ u stejné zkušební komise (stejného ústavu), u které byl při 

předcházející státní závěrečné zkoušce jeho celkový výsledek SZZ hodnocen 

stupněm F. 

(3) V případě, že student opakuje SZZ z části ústní zkoušky z jednoho nebo více 

odborných předmětů (viz čl. 12 odst. 5 část b) a čl. 16 odst. 3 část b) SZŘ), jsou 

zkoušejícími těchto předmětů rovněž stejní členové zkušební komise, kteří byli 

zkoušejícími studenta z těchto předmětů při státní závěrečné zkoušce, při které byl 

student z těchto předmětů hodnocen klasifikačním stupněm F. V případě, že tuto 

podmínku nelze ze závažných důvodů splnit, rozhoduje o zkoušejícím takového 

předmětu proděkan pro pedagogickou činnost. 

(4) Pokud byla obhajoba bakalářské nebo diplomové práce hodnocena stupněm F 

v rámci SZZ, musí zkušební komise uvést do protokolu o SZZ (zápisu o  SZZ), jakým 

způsobem je nutné bakalářskou nebo diplomovou práci přepracovat a zda je nutné, 

aby vedoucí ústavu stanovil v novém zadání této bakalářské nebo diplomové práce 

nový název tématu, nové zásady pro vypracování a jiné jméno vedoucího této práce. 

Nové zadání bakalářské nebo diplomové práce musí stanovit vedoucí ústavu v těchto 

případech vždy (podle zásad uvedených v čl. 15 odst. 7, 9 a 10) nejpozději do 

1 měsíce od konání SZZ, kde byla obhajoba této bakalářské nebo diplomové práce 

hodnocena stupněm F. 

Článek 19 - Kontrolní činnost zaměřená na realizaci bakalářských a magisterských 

studijních programů 

(1) Na fakultě může být prováděna kontrolní činnost realizace bakalářských 

a magisterských studijních programů, která je zaměřená zejména na kontrolu: 
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a) kvality výuky z hlediska jejího obsahu podle udělené akreditace 

b) dodržování rozvrhu výuky 

c) dodržování legislativních předpisů ČVUT v Praze nebo Fakulty dopravní 

zaměřených na problematiku pedagogické činnosti 

d) přípravy a průběhu státních závěrečných zkoušek 

e) archivace dokladů a písemností týkajících se průběhu studia na ústavech a na 

studijním oddělení 

f) činnosti studijního oddělení 

(2) Kontrolní činnost podle odst. 1 části a) může provádět přednášející předmětu, pokud 

se jedná o kontrolu zaměřenou na cvičení z daného předmětu. 

(3) Kontrolní činnost podle odst. 1 částí a) až d) může provádět vedoucí ústavu, zástupce 

proděkana pro pedagogickou činnost, proděkan pro pedagogickou činnost nebo 

děkan fakulty. 

(4) Kontrolní činnost podle odst. 1 části e) a f) může provádět zástupce proděkana pro 

pedagogickou činnost, proděkan pro pedagogickou činnost nebo děkan fakulty. 

(5) Z každé kontrolní činnosti provedené podle odst. 1 musí být vyhotoven písemný zápis, 

který musí obsahovat: 

a) datum a místo provedení kontrolní činnosti 

b) předmět provedení kontrolní činnosti podle odst. 1 částí a) až f) 

c) zjištěné nedostatky a návrh opatření vedoucích k jejich odstranění včetně termínu 

d) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která kontrolní činnost provedla podle odst. 2 

až 4 

(6) Písemný zápis o kontrolní činnosti provedené podle odst. 1 musí být vyhotoven do 

11 pracovních dnů od jejího provedení osobou k tomu oprávněnou podle odst. 2 až 4. 

(7) Písemný zápis o kontrolní činnosti provedené 

a) přednášejícím předmětu (podle odst. 2) je archivován na příslušném ústavu po 

dobu 5 let a za tuto archivaci odpovídá manažer pro pedagogickou činnost ústavu 

b) vedoucím ústavu (podle odst. 3) je archivován na příslušném ústavu po dobu 5 let, 

kde za tuto archivaci odpovídá manažer pro pedagogickou činnost ústavu, a dále je 

kopie tohoto písemného zápisu předána k archivaci po dobu 5 let na studijní 

oddělení, kde za tuto archivaci odpovídá vedoucí studijního oddělení 

c) zástupcem proděkana pro pedagogickou činnost, proděkanem pro pedagogickou 

činnost nebo děkanem fakulty je archivován na studijním oddělení po dobu 5  let, 

kde za tuto archivaci odpovídá vedoucí studijního oddělení 

Článek 20 - Stížnosti a jejich řešení 

(1) V případě zjištění pochybení, které ve svém důsledku představuje porušení 

legislativních předpisů ČVUT v Praze nebo Fakulty dopravní týkajících (zejména 

Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze a této směrnice), nebo 

v případě zjištění skutečností, které poukazují na snížení kvality výuky nebo na 

neobjektivní přístup při realizaci výuky a zakončování předmětů, může student, 

akademický pracovník nebo skupina tvořená studenty nebo akademickými pracovníky 

(dále jen „stěžovatel“) podat stížnost. 

(2) Stížnost se vyhotovuje vždy písemně v listinné podobě a musí obsahovat níže 

uvedené náležitosti: 

a) adresát stížnosti (viz odst. 3) 
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b) věc 

c) text stížnosti s uvedením přesných údajů o pochybeních nebo skutečnostech dle 

odst. 1 

d) datum podání stížnosti 

e) čitelné jméno a příjmení stěžovatele 

f) vlastnoruční podpis stěžovatele 

(3) Stížnost se podává: 

a) přednášejícímu předmětu v případě, že zjištěná pochybení nebo skutečnosti dle 

odst. 1 byly zapříčiněny cvičícím příslušného předmětu 

b) vedoucímu ústavu v případě, že zjištěná pochybení nebo skutečnosti dle odst. 1 

byly zapříčiněny přednášejícím nebo cvičícím předmětu příslušného ústavu nebo 

v případě, že stěžovatel není spokojen s vyřízením stížnosti podané podle části a) 

c) proděkanovi pro pedagogickou činnost v případě, že zjištěná pochybení nebo 

skutečnosti dle odst. 1 byly zapříčiněny vedoucím ústavu nebo v případě, že 

stěžovatel není spokojen s vyřízením stížnosti podané podle části a) nebo b) 

d) děkanovi v případě, že stěžovatel není spokojen s vyřízením stížnosti podané podle 

části a), b) nebo c) 

(4) Stěžovatel může podat stížnost adresátovi podle pořadí částí a) až d) uvedených 

v odst. 3 s tím, že v případě závažných případů hodných zřetele může postupovat 

počínaje částí c) nebo d) odst. 3. 

(5) V případě podle odst. 3 část c) se stížnost podává prostřednictvím vedoucí studijního 

oddělení. V případě podle odst. 3 část d) se stížnost podává prostřednictvím 

sekretariátu děkana. V případě podle odst. 3 části a), b) a d) zašle stěžovatel kopii 

stížnosti vedoucí studijního oddělení k archivaci. 

(6) Stížnost projednává a je povinen informovat stěžovatele o způsobu jejího řešení 

písemně v listinné podobě: 

a) přednášející předmětu nebo vedoucí ústavu do 21 pracovních dnů v případě 

stížnosti podané podle odst. 3 části a) nebo b) 

b) proděkan pro pedagogickou činnost nebo děkan do 41 pracovních dnů v případě 

stížnosti podané podle odst. 3 části c) nebo d) 

(7) Písemnou odpověď na stížnost podle odst. 6 je povinnost zaslat v kopii vedoucí 

studijního oddělení k archivaci. 

(8) V případě, že se stěžovatel a adresát (podle odst. 3) v případě stížnosti podané podle 

odst. 3 části c) nebo d) dobrovolně a bez nátlaku dohodnou, může být vyřešení 

stížnosti realizováno ústním pohovorem. 

(9) Vedoucí studijního oddělení archivuje všechny originály resp. kopie (viz odst. 3) 

stížností podaných podle odst. 1 až 5 na studijním oddělení po dobu 10 let. 

(10) Vedoucí studijního oddělení archivuje všechny kopie odpovědí na stížnosti podle 

odst. 6 na studijním oddělení po dobu 10 let. 

(11) V případech, kdy o to stěžovatel požádá, bude stížnost řešena s vedoucím 

příslušného ústavu bez uvedení údajů o stěžovateli. 

Článek 21 - Elektronické formuláře pro studenty 

(1) Pro studenty jsou ve veřejné části internetových stránek fakulty (viz „Pro studenty“, 

část „Formuláře ke stažení“) zveřejněny ke stažení elektronické formuláře, které je 
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student v případě potřeby povinen použít a vyplňovat výhradně elektronicky 

(s výjimkou vlastnoručního podpisu). 

(2) Pokud student řeší jednu ze situací uvedených v části a) až j), je povinen použít 

v souladu s odst. 1 jeden nebo i více elektronických formulářů k těmto situacím níže 

uvedených: 

a) žádosti týkající se obecných problémů 

 žádost univerzální (ostatní problémy) 

 žádost o změnu osobních údajů 

b) žádosti týkající se mimořádných situací, které mohou nastat při zápisech do 

semestru 

 formulář „žádost o odklad termínu zápisu do semestru“ (z důvodů, které 

nesouvisí s plněním studijních povinností podle SZŘ) 

 formulář „žádost o odklad termínu zápisu do semestru“ (za účelem získání 

zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky z nějakého předmětu) 

 formulář „žádost o zařazení do vyššího ročníku v rámci zápisu do semestru“ 

c) žádosti o uznání výsledků z předmětů 

 formulář „žádost o uznání předmětů“ 

 formulář „uznávací arch – žádost o uznání výsledků z předmětů v rámci FD“ 

 formulář „uznávací arch – žádost o uznání výsledků z předmětů z jiné fakulty 

ČVUT nebo jiné vysoké školy“ 

d) žádosti týkající se předmětů absolvovaných na zahraniční vysoké škole a SZZ 

vykonaných na spolupracující zahraniční vysoké škole 

 formulář „žádost o uznání výsledků z předmětů ze spolupracující zahraniční 

vysoké školy“ 

 formulář „Recognition of Final State Examination in the Master’s Degree Study 

Programme“ pro žádost o uznání SZZ vykonaných na spolupracující zahraniční 

vysoké škole 

e) žádosti o přestupy mezi formami studia, obory a projekty (v rámci stejného 

studijního programu FD) 

 formulář „žádost o přestup mezi formami studia“ 

 formulář „žádost o přestup mezi projekty a obory“ 

 formulář „žádost o přestup mezi projekty v rámci stejného oboru FD“ 

f) žádosti týkající se poplatků a stipendií 

 formulář „žádost o sociální stipendium“ 

 formulář „žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia“ 

 formulář „žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium“ 

g) výběrové řízení do projektů 

 formulář „žádost o přednostní zařazení na projekt“ 

h) oznámení a žádosti týkající se přerušení a zanechání studia 

 formulář „oznámení o zanechání studia“ 

 formulář „žádost o přerušení studia“ 

 formulář „žádost o prodloužení nebo zkrácení přerušení studia“ 

i) zadání bakalářské nebo diplomové práce 

j) oznámení a žádosti týkající se náhradního termínu odevzdání bakalářské nebo 

diplomové práce 

 formulář „čestné prohlášení o odevzdání VZKP a oznámení o odkladu vykonání 

SZZ“ 
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 formulář „oznámení o odkladu vykonání SZZ a odevzdání bakalářské nebo 

diplomové práce“ 

Článek 22 - Archivace 

(1) Doklady a písemnosti, které se týkají průběhu studia, přerušení studia, přestupů 

a uznání výsledků z předmětů z předcházejícího studia, je povinností archivovat. 

(2) Po dobu 10 let jsou na studijním oddělení archivovány následující doklady 

a písemnosti studenta: 

a) zápisové listy studentů (dle čl. 3 odst. 5) 

b) zkontrolované a potvrzené písemné přihlášky studentů ke kontrole výsledků studia 

(dle čl. 7 odst. 9) 

c) jmenovací dekrety předsedů, místopředsedů a odborníků schválených vědeckou 

radou fakulty, kteří jsou jmenováni děkanem jako členové zkušebních komisí pro 

jednotlivé typy studia, studijní programy a studijní obory (dle čl. 14 odst. 7) 

d) originály resp. kopie (viz čl. 20 odst. 3) stížností podaných podle čl. 20 odst. 1 až 5 

(dle čl. 20 odst. 9) 

e) odpovědi na stížnosti podle čl. 20 odst. 6 (dle čl. 20 odst. 10) 

f) originály žádostí studentů o přerušení studia (dle čl. 13 odst. 5 až 8 SZŘ, viz též 

čl. 21 odst. 2 část h)) 

g) kopie žádostí studentů o přestupy z jiných stávajících studijních programů 

uskutečňovaných na FD, na jiných fakultách nebo vysokoškolských ústavech ČVUT 

nebo na jiných vysokých školách v České republice nebo v zahraničí (dle čl. 9 

odst. 2 a 3) 

h) originály žádostí studentů o přestupy mezi jednotlivými studijními obory nebo 

o změnu formy studia v rámci stejného studijního programu FD uskutečňovaném 

na stejném pracovišti FD (dle čl. 9 odst. 4 a 5) 

i) originály žádostí studentů o přestupy mezi studijními obory uskutečňovaných na 

jiném pracovišti FD než je pracoviště uskutečňování stávajících studijních oborů 

nebo o změnu formy studia současně se změnou pracoviště uskutečňování 

studijního programu (dle čl. 9 odst. 6) 

j) originály žádostí o přestupy mezi projekty a obory v rámci stejného studijního 

programu FD (dle čl. 9 odst. 4 a 5) a originály žádostí studentů o přestupy mezi 

projekty v rámci stejného oboru FD (dle čl. 11 odst. 25) 

k) smlouvy o utajení dle čl. 15 odst. 11 

l) tištěné originály protokolů o SZZ (zápisů o  SZZ) včetně všech příloh dle čl. 15 

odst. 14 části b) 

(3) Po dobu 5 let jsou na studijním oddělení archivovány následující doklady a  písemnosti 

studenta: 

a) kopie písemných zápisů o kontrolních činnostech provedených podle čl. 19 odst. 3 

(dle čl. 19 odst. 7 části b)) 

b) originály písemných zápisů o kontrolních činnostech provedených podle čl. 19 

odst. 7 části c) (dle čl. 19 odst. 7 části c)) 

c) kopie vyplněných a podepsaných formulářů „oznámení o odkladu vykonání SZZ 

a odevzdání bakalářské nebo diplomové práce“ a „čestné prohlášení o odevzdání 

bakalářské nebo diplomové práce a oznámení o odkladu vykonání SZZ“ (dle čl. 13 

odst. 5 a 6) 

(4) Na ústavech jsou archivovány následující doklady a písemnosti studenta: 
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a) po dobu 10 let písemné záznamy, nezávislé na systému KOS, o udělených 

zápočtech, klasifikovaných zápočtech a zkouškách studentů (dle čl. 2 odst. 6) 

b) po dobu 5 let předávací protokoly od předání originálů všech obhájených 

bakalářských a diplomových prací do lokální knihovny FD (v rámci Ústřední 

knihovny ČVUT) podle čl. 15 odst. 23 (dle čl. 14 odst. 8 části f)) 

c) po dobu 5 let originály písemných zápisů o kontrolních činnostech provedených 

podle čl. 19 odst. 2 a 3 (dle čl. 19 odst. 7 částí a) a b)) 

d) po dobu 5 let smlouvy o utajení dle čl. 15 odst. 11 

(5) Za archivaci dokladů a písemností podle odst. 2 částí a) až c) a g) až m) odpovídá 

pověřený referent studijního oddělení pověřený podle čl. 3 odst. 8. 

(6) Za archivaci dokladů a písemností podle odst. 2 částí d) až f) a odst. 3 částí a) až c) 

odpovídá vedoucí studijního oddělení. 

(7) Za archivaci dokladů a písemností podle odst. 4 část a) odpovídá vyučující předmětu 

(dle čl. 2 odst. 2 část a)) nebo pracovník ústavu k tomu pověřený podle čl. 2 odst. 6. 

(8) Za archivaci dokladů a písemností podle odst. 4 část b) až d) odpovídá manažer pro 

pedagogickou činnost příslušného ústavu. 

(9) Na ústavech se dočasně (tzn. alespoň do dne úspěšné obhajoby této bakalářské 

nebo diplomové práce) archivují kopie zadání bakalářských nebo diplomových prací 

s podpisem studenta stvrzujícím jejich převzetí a za jejich archivaci je odpovědný 

referent katedry pro SZZ příslušného ústavu. 

Článek 23 - Řádné ukončení studia a vysokoškolské diplomy 

(1) Ukončením studia vykonáním státní závěrečné zkoušky se studenti stávají absolventy 

ČVUT v Praze Fakulty dopravní a získávají vysokoškolské vzdělání. Absolventům 

oborů bakalářských studijních programů se přiznává titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ 

uváděné před jménem), absolventům magisterských studijních programů navazujících 

na program bakalářský se přiznává titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před 

jménem). 

(2) Dokladem o řádném ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je 

vysokoškolský diplom, který absolventům s uvedením studijního programu a oboru 

studia vydává ČVUT spolu s dodatkem k diplomu na slavnostní promoci absolventů. 

(3) Absolventům, kteří dle čl. 18 SZŘ ukončili studium s hodnocením „prospěl 

s vyznamenáním“, vydá ČVUT diplom s vyznamenáním. 

Článek 24 - Práva a povinnosti studentů 

(1) Práva a povinnosti studenta jsou stanovena v § 62 a 63 zákona č. 111/98  Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

(2) Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí a po celou 

dobu studia je ve vlastním zájmu povinen sledovat veřejnou část internetových stránek 

fakulty a je povinen řídit se pokyny na nich uvedenými. 
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Článek 25 – Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Směrnice děkana č. 9/2019 pro realizaci bakalářských a magisterských 

studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní 

ze dne 24.07.2019 ve znění jejích pozdějších změn a doplňků. 

(2) Tato směrnice je platná od 10.08.2020. 

(3) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 21.09.2020. 

V Praze dne 10.08.2020 

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

v. r. 

děkan Fakulty dopravní 
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OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2018 
V souladu s čl. 25 a 26 Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty 

dopravní (dále jen „fakulty“) v platném znění vydává děkan fakulty toto opatření, které stanoví 

působnosti tajemníka fakulty, vedoucích ústavů a vedoucích samostatných laboratoří a úkoly 

proděkanů. 

Článek I. - Vedoucí zaměstnanci 

(1) Vedoucími zaměstnanci fakulty ve smyslu tohoto opatření jsou děkan, jemu podřízení 

vedoucí ústavů, vedoucí samostatných laboratoří, vedoucí Pracoviště Děčín 

a tajemník fakulty. 

(2) Funkce děkana, vedoucích ústavů, vedoucí samostatných laboratoří, vedoucího 

Pracoviště Děčín a tajemníka fakulty jsou funkcemi vedoucích zaměstnanců ve smyslu 

ustanovení § 11 zákoníku práce. 

(3) Působnost vedoucích zaměstnanců ve smyslu odst. 1 stanoví toto opatření děkana. 

Článek II. - Proděkani 

(1) Proděkany jmenuje a odvolává podle § 27 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 5 zákona 

děkan. 

(2) Proděkani v pracovně právních vztazích podléhají děkanovi fakulty. 

(3) Proděkani nejsou vedoucími zaměstnanci ve smyslu § 11 zákoníku práce. 

(4) Proděkani fakulty jsou stanoveni pro tyto úseky 

a) pedagogickou činnost; 

b) rozvoj a výstavbu; 

c) tvůrčí činnost
1
 (vědeckou a výzkumnou); 

d) zahraniční styky; 

e) strategii a vnější vztahy. 

(5) Proděkani dle čl. 22 Statutu ČVUT FD zastupují děkana v určeném rozsahu a jsou 

oprávněni na vymezeném úseku činnosti samostatně jednat ve věcech týkajících se 

ČVUT FD v rozsahu písemného pověření děkana. V případě nepřítomnosti děkana jej 

zastupuje jmenovaný zástupce děkana, nebo děkanem určený proděkan. 

(6) Za svoji činnost jsou proděkani odpovědni děkanovi. 

(7) Proděkani metodicky vedou příslušná oddělení a referáty děkanátu. 

(8) V pracovně právních vztazích zaměstnanci oddělení a referátů děkanátu podléhají 

tajemníkovi fakulty. 

(9) Proděkani metodicky vedou náplň oddělení a referátů děkanátu fakulty, které pro 

proděkany zajišťují nezbytnou administrativní a odbornou podporu. 

(10) Proděkani mají právo se seznamovat s finančním ohodnocením pracovníků oddělení 

a referátů děkanátu fakulty a navrhovat tajemníkovi fakulty odměňování příslušných 

zaměstnanců. 

(11) Proděkani připravují zpracování a aktualizaci vnitřních předpisů fakulty v rámci jejich 

vymezených úseků, které vydává děkan jako vnitřní předpis fakulty. 

                                            
1
 § 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
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(12) Tajemník a proděkani jsou ve smyslu Statutu ČVUT FD čl. 28 členy kolegia děkana 

a v této své funkci se podílí 

a) na realizaci a aktualizaci strategického záměru fakulty; 

b) na přípravě a aktualizaci vnitřních předpisů fakulty; 

c) iniciují a předkládají návrhy na změny organizačního uspořádání fakulty, využití 

užívaných prostor a výhledů výstavby a rozvoje fakulty se střední a dlouhodobou 

perspektivou. 

(13) Proděkani dbají na splnění úkolů v jím stanovených úsecích činnosti. 

Článek III. - Tajemník fakulty 

(1) Tajemník fakulty vykonává svoji funkci podle §32 zákona č. 111/1998 o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a čl. 25 

Statutu ČVUT FD. 

(2) Tajemník odpovídá za hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném 

tímto opatřením a předpisy ČVUT. 

(3) Ve své činnosti je podřízen děkanovi a je mu za svoji činnost odpovědný. 

(4) Tajemník při výkonu jedná jménem fakulty ve věcech hospodářských a správních 

a v rámci své činnosti 

a) odpovídá za 

i. sestavení rozpočtu fakulty; 

ii. efektivní hospodaření s prostředky a majetkem fakulty v souladu se zvláštními 

předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a fakulty a v souladu s pravidly pro tvorbu 

a správu rozpočtu ČVUT FD; 

iii. vedení účetnictví, správu daní a poplatků, výkaznictví a další administrativní 

úkony vůči Rektorátu ČVUT, součástem ČVUT a příslušným orgánům státní 

a veřejné správy; 

iv. správu finančních prostředků na činnost a rozvoj fakulty a přípravu podkladů 

pro rozdělování těchto prostředků; 

v. zajištění přiměřených podmínek pro provoz příslušných oddělení a referátů 

děkanátu; 

vi. organizaci provozu fakulty a údržby jejího majetku; 

vii. zpracování zprávy o hospodaření fakulty; 

viii. jednotné postupy pro všechny součásti fakulty a vydává směrnice a metod iky 

pro oblast hospodaření a správy, které jsou závazné pro všechny pracovníky 

fakulty; 

ix. zajištění kontroly formální správnosti smluv a jiných právních vztahů před jejich 

podpisem děkanem fakulty; 

x. vybírání úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony dle čl. 9 

Statutu ČVUT FD; 

xi. sestavení výroční zprávy o hospodaření ČVUT FD; 

xii. přípravu podkladů pro strategický záměr fakulty v oblasti činnosti tajemníka; 

xiii. vedení archivaci originálů smluv fakulty; 

xiv. vedení archivu fakulty; 

xv. uveřejnění smluv v registru smluv. 

b) Přímo řídí 

i. zaměstnance příslušných oddělení a referátů děkanátu dle čl. 6 odst. 4 

Organizačního řádu ČVUT FD ve smyslu § 11 zákoníku práce. 

c) Kontroluje 
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i. dodržování směrnic a předpisů včetně smluvních povinností v hospodářské 

a správní oblasti jednotlivými součástmi fakulty; 

ii. dodržování pracovně bezpečnostních, požárních a dalších předpisů 

souvisejících s provozem fakulty. 

d) Schvaluje 

i. role uživatelů v informačním systému ČVUT za fakultu. 

(5) Pro zajištění koordinovaného postupu fakult v rámci univerzity v oblasti hospodaření 

se tajemník řídí směrnicemi, příkazy a metodikami kvestora ČVUT a rovněž „Pravidly 

hospodaření ČVUT“. 

(6) Přímo zadává a kontroluje splnění úkolů souvisejících s pravomocí tajemníka 

vedoucím nákladových středisek. 

Článek IV. – Úkoly proděkanů 

(1) Proděkan pro pedagogickou činnost plní tyto úkoly 

a) odpovídá za 

i. přípravu pokynů děkana, příkazů děkana, směrnic děkana a opatření děkana 

ve věcech pedagogické činnosti; 

ii. přípravu podkladů pro strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti včetně 

každoročního plánu realizace strategického záměru ČVUT FD; 

iii. sestavení výroční zprávy ČVUT FD za oblast pedagogické činnosti; 

iv. agendu výuky v bakalářských a magisterských studijních programech v Praze 

a Děčíně dle příslušných předpisů fakulty; 

v. přípravu akreditace bakalářských a magisterských studijních programů na 

fakultě; 

vi. agendu související s konáním státních závěrečných zkoušek v Praze a Děčíně 

včetně návrhu obsazení zkušebních komisí; 

vii. koordinaci manažerů pro pedagogickou činnost jednotlivých ústavů; 

viii. přípravu a vyhodnocování anket souvisejících s pedagogickou činností 

a hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti; 

ix. vyřizování běžných žádostí, stížností a připomínek studentů bakalářského 

a magisterského studia; 

x. agendu vydávání diplomů a nostrifikací diplomů v bakalářských 

a magisterských studijních programech, agendu cen a nadací řízených 

v koordinaci s příslušným odborem Rektorátu ČVUT (např. cena Hlávky, cena 

ministra MŠMT); 

xi. správnost záznamů v matrice studentů SIMS; 

xii. sestavení Bílé knihy ČVUT FD a výroční zprávy ČVUT FD v oblasti 

pedagogické činnosti; 

xiii. přijímací řízení na ČVUT FD na pracovištích v Praze a v Děčíně v rozsahu čl. 6 

Statutu ČVUT FD; 

xiv. agendu prezenční a kombinované formy studia včetně agendy státních 

závěrečných zkoušek a navrhování zkušebních komisí a agendu celoživotního 

vzdělávání; 

xv. za vedení úřední desky dle čl. 39 odst. 3 Statutu ČVUT FD. 

b) Metodicky vede 

i. vedoucí studijního oddělení fakulty; 

ii. zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Praze a v Děčíně; 

iii. zástupce ČVUT FD v Redakční radě, v Radě Celoživotního vzdělávání 

a v Programové radě Vydavatelství ČVUT ve spolupráci s jejich přímým 

vedoucím. 
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c) Dohlíží na 

i. technickoprovozní plnění pedagogických činností ústavů; 

ii. postupy při vyřizování žádostí ve věcech úhrad poplatků a o přezkoumání 

rozhodnutí v oblasti pedagogické činnosti; 

iii. postupy při vyřizování dalších žádostí dle „Směrnice děkana pro realizaci 

bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT FD“; 

iv. vedení studijních záznamů v databázi KOS v bakalářských a magisterských 

studijních programech; 

v. činnosti studijního oddělení. 

d) Spolupracuje s prorektorem pro studium a studentské záležitosti ČVUT 

a s příslušným odborem RČVUT v dané činnosti. 

e) Je příkazcem finančních akcí spojených se stipendijním fondem (v oblasti 

bakalářských a magisterských studijních programů). 

(2) Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost 

a) odpovídá za 

i. vyřizování žádostí, stížností a připomínek studentů doktorského studia; 

ii. agendu vydávání diplomů a nostrifikací diplomů v doktorských studijních 

programech; 

iii. přípravu a organizaci VR ČVUT FD; 

iv. přípravu Jednacího řádu VR ČVUT FD pro děkana, který jej vydává jako vnitřní 

předpis; 

v. přípravu podkladů pro strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti včetně 

každoročního plánu realizace strategického záměru ČVUT FD; 

vi. přípravu i seznam akreditovaných oborů, v nichž je fakulta oprávněna konat 

habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem; 

vii. organizaci habilitačních řízení a jmenovacích řízení profesorem; 

viii. agendu emeritních profesorů, medailí, cen děkana a rektora za vědeckou 

činnost; 

ix. podporu při vyhledávání tuzemských a zahraničních partnerů pro grantové 

soutěže; 

x. odbornou evidenci všech typů fakultních grantových projektů; 

xi. koordinaci výzkumných záměrů fakulty a výzkumných pracovišť; 

xii. sestavení výroční zprávy ČVUT FD v oblasti tvůrčí činnosti; 

xiii. zpracování návrhů na udělování cen a ocenění z oblasti vědy a výzkumu; 

xiv. průběh doktorského studia a akreditace jeho studijních oborů a akreditace 

habilitačních a jmenovacích řízení. 

b) Metodicky vede 

i. referát vědy a výzkumu; 

ii. zástupce proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost; 

iii. zaměstnance pověřeného zpracováním publikační databáze fakulty. 

c) Dohlíží na 

i. organizaci vědeckých setkání pořádaných fakultou (semináře, sympozia, 

konference ap.); 

ii. činnosti oborových rad; 

iii. činnosti referátu vědy a výzkumu; 

iv. vedení studijních záznamů v databázi KOS v doktorských studijních 

programech. 

d) Spolupracuje s prorektorem pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT 

a s prorektorem pro rozvoj ČVUT, s Patentovým střediskem ČVUT a s příslušným 

odborem RČVUT v dané oblasti a dalšími subjekty v oblasti vědy a výzkumu. 
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e) Je příkazcem finančních akcí spojených se stipendijním fondem (v oblasti 

doktorských studijních programů). 

(3) Proděkan pro zahraniční styky 

a) odpovídá za 

i. přípravu a agendu mezinárodních smluv o spolupráci fakulty; 

ii. přípravu podkladů pro strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti včetně 

každoročního plánu realizace strategického záměru ČVUT FD; 

iii. zajišťování zahraničních návštěv na fakultě; 

iv. agendu programů SOKRATES / ERASMUS (z pohledu přijíždějících 

zahraničních studentů), LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET ap.; 

v. metodické zajišťování pobytů studentů, doktorandů a akademických 

pracovníků na zahraničních univerzitách; 

vi. spolupráci s agenturami EU; 

vii. agendu hostujících profesorů; 

viii. koordinaci aktivit souvisejících se společnými diplomy; 

ix. sestavení výroční zprávy ČVUT FD v oblasti zahraničních styků; 

x. agendu nadací a cen, které nejsou koordinované příslušným odborem RČVUT 

v dané oblasti. 

b) Metodicky vede 

i. referát zahraničních styků; 

ii. zástupce proděkana pro zahraniční styky. 

c) Dohlíží na 

i. agendu zahraničních cest pracovníků fakulty; 

ii. činnosti referátu zahraničních styků. 

d) Spolupracuje s prorektorem pro vnější vztahy ČVUT a příslušným odborem RČVUT 

v dané oblasti. 

e) Je hlavním schvalovatelem všech zahraničních cest na fakultě. 

f) Je příkazcem finančních akcí spojených se zahraničními cestami. 

(4) Proděkan pro rozvoj a výstavbu 

a) odpovídá za 

i. koordinaci účasti akademických pracovníků fakulty v rozvojových programech; 

ii. koordinaci rozvoje a obnovy přístrojového vybavení fakulty pro potřeby výuky 

a vědy, rozvoj moderních technologií; 

iii. zpracování dislokace pracovišť a součástí fakulty; 

iv. přípravu podkladů pro strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti včetně 

každoročního plánu realizace strategického záměru ČVUT FD; 

v. odborný dohled nad akcemi výstavby, zejména při zajištění stavebních oprav, 

rekonstrukcí a modernizací; 

vi. koordinaci a podporu v oblasti transferu poznatků a technologií včetně podpory 

jejich průmyslové ochrany; 

vii. sestavení výroční zprávy ČVUT FD za rozvoj a výstavbu; 

viii. přípravu podkladů pro strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti včetně 

každoročního plánu realizace strategického záměru ČVUT FD; 

ix. přípravu a průběh výběrových řízení v oblasti výstavby; 

x. zajištění přípravy všech stavebních investičních akcí fakulty a vyhodnocení 

jejich provedení. 

b) Metodicky vede 

i. zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu; 

ii. referát rozvoje a výstavby. 
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c) Dohlíží na 

i. smluvní závazky fakulty v oblasti rozvoje a výstavby; 

ii. činnosti referátu rozvoje a výstavby; 

iii. činnosti oddělení počítačové techniky a síťových služeb fakulty; 

iv. průběh realizace všech stavebních investičních akcí fakulty. 

d) Spolupracuje s prorektorem pro rozvoj ČVUT a prorektorem pro výstavbu 

a investiční činnost ČVUT a s příslušným odborem RČVUT v dané oblasti. 

e) Je příkazcem finančních akcí spojených s investiční výstavbou fakulty. 

f) Zřizuje a spravuje informační desku ve formě dotykové obrazovky. 

(5) Proděkan pro strategii a vnější vztahy 

a) odpovídá za 

i. metodickou podporu při vyhledávání, podávání a řešení externích projektů 

fakulty; 

ii. metodické vedení a koordinaci akademických pracovníků fakulty a metodické 

vedení laboratoří při účasti fakulty ve výběrových řízeních externích projektů; 

iii. metodické vedení výukových a vzdělávacích programů pro externí subjekty; 

iv. propagaci studia a tvůrčí činnosti fakulty; 

v. přípravu a zajištění prezentačních a propagačních materiálů; 

vi. sestavení strategického záměru ČVUT FD včetně každoročního plánu 

realizace strategického záměru ČVUT FD; 

vii. účast fakulty na veletrzích a výstavách; 

viii. další marketingové činnosti ČVUT FD; 

ix. sestavení výroční zprávy ČVUT FD za oblast strategie, vnějších vztahů 

a externích projektů fakulty. 

b) Metodicky vede 

i. referát strategie a vnějších vztahů; 

ii. zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy v Praze a v Děčíně; 

iii. marketingového manažera fakulty; 

iv. zaměstnance fakulty vyčleněné pro přípravu a realizaci externích projektů 

fakulty. 

c) Dohlíží na 

i. oponentní řízení jednotlivých externích projektů; 

ii. smluvní závazky fakulty se státními, regionálními, komunálními institucemi 

a hospodářskými subjekty a jejich plnění ze strany fakulty; v této oblasti 

spolupracuje s tajemníkem fakulty. 

d) Spolupracuje s prorektorem pro rozvoj ČVUT a prorektorem pro vnější vztahy 

ČVUT, s příslušnými odbory RČVUT v dané oblasti a organizačními složkami ČVUT 

zabývajícími se externími projekty (VIC, OPRTT). 

e) Je příkazcem finančních akcí spojených s prezentací a marketingem. 

Článek V. - Působnost vedoucích ústavů 

(1) Vedoucí ústavu stojí v čele ústavu. Podle čl. 3 odst. 3 Organizačního řádu (Příloha 

č. 1) Statutu ČVUT FD jmenuje vedoucího ústavu děkan na základě výsledku 

výběrového řízení. 

(2) Vedoucí ústavu podává děkanovi návrh na zřízení nižší organizační jednotky – 

oddělení nebo laboratoře. 

(3) Vedoucí ústavu po předchozím souhlasu děkana ustanovuje manažera oddělení nebo 

laboratoří příslušného ústavu. 
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(4) Vedoucí ústavu podává návrh děkanovi na jmenování 

a) zástupce vedoucího ústavu. 

(5) Vedoucí ústavu ustanovuje a odvolává 

a) manažera pro pedagogickou činnost ústavu; 

b) manažera projektů ústavu. 

(6) Vedoucí ústavu může ustanovit a odvolat 

a) manažera oddělení; 

b) tajemníka ústavu; 

c) vedoucí laboratoří v rámci ústavu. 

(7) Vedoucí ústavu je jediným oprávněným příkazcem všech finančních operací 

nákladového střediska (ústavu), který vede. 

(8) Rozsah pravomocí a oblast činnosti manažera pro pedagogickou činnost ústavu 

a manažera projektů ústavu bude stanovena opatřením děkana. 

(9) Vedoucí ústavu 

a) odpovídá za 

i. odbornou úroveň studijních plánů a učebních osnov ve všech předmětech, 

jejichž výuka je zajišťována ústavem; 

ii. kvalitu výuky zajišťovanou ústavem (dle opatření děkana); 

iii. plnění úkolů, které byly svěřeny ústavu; 

iv. přípravu pedagogické dokumentace pro výuku předmětů zajišťovaných 

ústavem; 

v. laboratorní a experimentální zázemí ústavu určené pro výuku a tvůrčí činnost; 

vi. zajištění podmínek pro dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a hygieny 

práce, požární ochrany a ochrany osobních údajů zaměstnanců ústavu 

a studentů v rámci činností ústavu; 

vii. efektivní využívání finančních prostředků přidělených ústavu; 

viii. evidenci majetku ústavu; 

ix. personální obsazení ústavu a péči o odborný a vědecký růst zaměstnanců 

ústavu; 

x. podporu propagace studia a vědních oborů zajišťovaných ústavem v úzké 

spolupráci s vedením fakulty; 

xi. vedení hospodářsko-správní agendy ústavu; 

xii. včasné zpracování odpovídajících podkladů pro členy kolegia fakulty; 

xiii. přípravu podkladů pro výroční zprávu ČVUT FD za ústav; 

xiv. přípravu podkladů pro strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti včetně 

každoročního plánu realizace strategického záměru ČVUT FD. 

b) Přímo řídí 

i. zaměstnance ústavu. 

c) Kontroluje 

i. plnění úkolů uložených zaměstnancům ústavu. 

Článek VI. - Působnost vedoucích samostatných laboratoří 

(1) V čele samostatné laboratoře je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení 

jmenuje a odvolává děkan. 

(2) Vedoucí samostatné laboratoře podává návrh děkanovi na jmenování 

a) zástupce vedoucího samostatné laboratoře. 
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(3) Rozsah zastupování zástupce stanoví vedoucí samostatné laboratoře. 

(4) Vedoucí samostatné laboratoře odpovídá za 

i. odbornou úroveň činnosti laboratoře; 

ii. plnění úkolů, které byly svěřeny laboratoři; 

iii. zajištění podmínek pro dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a hygieny 

práce, požární ochrany a ochrany osobních údajů zaměstnanců laboratoře 

a studentů v rámci činností laboratoře; 

iv. získání dostatku finančních prostředků pro provoz laboratoře a jejich 

efektivního využívání; 

v. evidenci majetku laboratoře; 

vi. personální obsazení laboratoře a péči o odborný a vědecký růst zaměstnanců 

laboratoře; 

vii. podporu propagace činnosti laboratoře v úzké spolupráci s vedením fakulty; 

viii. vedení hospodářsko-správní agendy laboratoře; 

ix. včasné zpracování odpovídajících podkladů pro členy kolegia fakulty; 

x. přípravu podkladů pro strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti včetně 

každoročního plánu realizace strategického záměru ČVUT FD; 

xi. přípravu podkladů pro výroční zprávu ČVUT FD za samostatné laboratoře. 

(5) Přímo řídí 

i. zaměstnance samostatné laboratoře. 

(6) Kontroluje 

i. plnění úkolů uložených zaměstnancům samostatné laboratoře. 

(7) Je jediným oprávněným příkazcem samostatné laboratoře (nákladového střediska). 

Článek VII. - Působnost vedoucího Pracoviště Děčín 

(1) V čele Pracoviště Děčín je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení jmenuje 

a odvolává děkan. 

(2) Vedoucí Pracoviště Děčín odpovídá za hospodaření, zajištění technicko-provozních 

podmínek realizace studijních programů uskutečňovaných na tomto pracovišti a za 

další činnosti v oblasti Celoživotního vzdělávání, řešení externích projektů, grantů 

a doplňkové činnosti realizovaných na Pracovišti Děčín. Ve své činnosti je podřízen 

děkanovi a je mu za svoji činnost odpovědný. 

(3) V oblasti související s pedagogickou činností určuje a stanovuje věcnou náplň práce 

vedoucího Pracoviště Děčín proděkan pro pedagogickou činnost prostřednictvím 

svého zástupce v Děčíně, v ostatních oblastech určuje a stanovuje věcnou náplň 

práce vedoucího Pracoviště Děčín proděkan pro strategii a vnější vztahy 

prostřednictvím svého zástupce v Děčíně. 

(4) Vedoucí Pracoviště Děčín podává návrh děkanovi fakulty na jmenování 

a) zástupce vedoucího Pracoviště Děčín. 

(5) Vedoucí Pracoviště Děčín v rámci své činnosti: 

a) odpovídá za 

i. efektivní hospodaření s prostředky a majetkem fakulty na Pracovišti Děčín 

v souladu se zvláštními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a fakulty a v souladu 

s pravidly pro tvorbu a správu rozpočtu fakulty; 

ii. evidenci majetku Pracoviště Děčín; 

iii. plnění úkolů, které byly svěřeny Pracovišti Děčín; 

iv. laboratorní a experimentální zázemí Pracoviště Děčín určené pro výuku 

a tvůrčí činnost; 
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v. zajišťování finančních prostředků na činnost a rozvoj Pracoviště Děčín; 

vi. podporu propagace studia uskutečňovaného na Pracovišti Děčín v úzké 

spolupráci s vedením fakulty; 

vii. vedení hospodářsko-správní agendy Pracoviště Děčín; 

viii. včasné zpracování odpovídajících podkladů pro členy kolegia fakulty; 

ix. organizaci provozu Pracoviště Děčín a údržby jeho majetku; 

x. zpracování podkladů o hospodaření Pracoviště Děčín; 

xi. zajištění podmínek pro dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a hygieny 

práce, požární ochrany a ochrany osobních údajů zaměstnanců Pracoviště 

Děčín v rámci jeho činnosti; 

xii. přípravu podkladů pro strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti včetně 

každoročního plánu realizace strategického záměru ČVUT FD; 

xiii. přípravu podkladů pro výroční zprávu ČVUT FD za Pracoviště Děčín. 

b) Přímo řídí 

i. zaměstnance Pracoviště Děčín. 

c) Kontroluje 

i. plnění úkolů uložených zaměstnancům Pracoviště Děčín. 

d) Je jediným oprávněným příkazcem nákladového střediska Pracoviště Děčín 

Článek VIII. - Ustanovení přechodná a závěrečná 

(1) Toto opatření nabývá účinnosti dne 4. 1. 2018. 

(2) Toto opatření ruší Opatření děkana č. 1/2013 ze dne 25. 1. 2013. 

V Praze dne 4. 1. 2018 

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. 

děkan 
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OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2018 
V souladu s čl. 3 odst. 5 Organizačního řádu (Příloha č. 1) 

Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen „fakulty“) 

v platném znění vydává děkan fakulty toto opatření, které stanoví rozsah činností 

manažerů pro pedagogickou činnost a manažerů projektů jednotlivých ústavů. 

Článek I. - Rozsah činnosti manažerů pro pedagogickou činnost a manažerů projektů 

(1) Rozsah činnosti manažera pro pedagogickou činnost a manažera projektů stanoví 

vedoucí příslušného ústavu. 

(2) Činnosti manažera pro pedagogickou činnost jsou stanoveny v čl. II. tohoto opatření. 

Za tyto činnosti odpovídá vedoucímu příslušného ústavu. Kromě toho 

i. proděkan pro pedagogickou činnost dohlíží nad plněním úkolů souvisejících 

s činností uvedenou v čl. II. odst. 1 písm. a), c), d) a e) a odst. 2 písm. b) 

manažerů pro pedagogickou činnost jednotlivých ústavů. Manažeři pro 

pedagogickou činnost ústavů za tuto činnost odpovídají vedoucím příslušných 

ústavů, kteří následně kontrolují jejich plnění; 

ii. tajemník fakulty může zadávat úkoly související s činností uvedenou v čl. II. 

odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. b) přímo manažerům pro pedagogickou činnost 

ústavů. Manažeři pro pedagogickou činnost ústavů za tyto činnosti odpovídají 

vedoucím příslušných ústavů i tajemníkovi fakulty, kteří následně kontrolují 

jejich plnění. 

(3) Činnosti manažera projektů je stanovena v čl. III. tohoto opatření a za tyto činnosti 

odpovídá vedoucímu příslušného ústavu. Kromě toho 

i. tajemník fakulty může zadávat úkoly související s činností uvedenou v čl. III. 

odst. 1 písm. b) a písm. k) až n) a odst. 2 písm. a), d) a e) přímo manažerům 

projektů jednotlivých ústavů. Manažeři projektů za tyto činnosti odpovídají 

vedoucím příslušných ústavů i tajemníkovi fakulty, kteří následně kontrolují 

jejich plnění; 

ii. proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost dohlíží nad plněním úkolů 

související s činností uvedenou v čl. III. odst. 1 písm. a), c), d), e), a f) a odst. 2 

písm. a), b) a c) manažerů projektů jednotlivých ústavů. Manažeři projektů za 

tyto činnosti odpovídají vedoucím příslušných ústavů, kteří následně kontrolují 

jejich plnění; 

iii. proděkan pro strategii a vnější vztahy dohlíží nad plněním úkolů související 

s činností uvedenou v čl. III. odst. 1 písm. g) manažerů projektů jednotlivých 

ústavů. Manažeři projektů za tyto činnosti odpovídají vedoucím příslušných 

ústavů, kteří následně kontrolují jejich plnění; 

iv. proděkan pro rozvoj a výstavbu dohlíží nad plněním úkolů související s činností 

uvedenou v čl. III. odst. 1 písm. i) a odst. 2 písm. d) manažerů projektů 

jednotlivých ústavů. Manažeři projektů za tyto činnosti odpovídají vedoucím 

příslušných ústavů, kteří následně kontrolují jejich plnění; 

v. proděkan pro zahraniční styky dohlíží nad plněním úkolů související s činností 

uvedenou v čl. III. odst. 1 písm. j) manažerů projektů jednotlivých ústavů. 

Manažeři projektů, za tyto činnosti odpovídají vedoucím příslušných ústavů, 

kteří následně kontrolují jejich plnění. 

Článek II. - Činnosti manažerů pro pedagogickou činnost 

(1) Manažer pro pedagogickou činnost zajišťuje 
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a) přípravu podkladů pro tvorbu rozvrhu (předání seznamu vypisovaných povinně 

volitelných předmětů, přiřazení vyučujících na vypsané předměty, přiřazení 

časových požadavků jednotlivým vyučujícím, požadavky na rezervace místností); 

b) přidělení práv v systému KOS jednotlivým vyučujícím na vypsané předměty 

v bakalářském a magisterském studijním programu příslušného ústavu; 

c) přípravu podkladů pro výběrové řízení do projektů (aktualizace nabídky projektů 

příslušného ústavu prostřednictvím systému na vypisování projektů v Praze 

a v Děčíně); 

d) přípravu podkladů pro aktualizaci „Bílé knihy ČVUT FD“ za příslušný ústav; 

e) přípravu, zpracování a poskytnutí podkladů o pedagogických výkonech příslušného 

ústavu pro potřeby tvorby rozpočtu. 

(2) Manažer pro pedagogickou činnost spravuje 

a) zadání bakalářských a diplomových prací (aktuální stav počtu zadání bakalářských 

a diplomových prací, aktuální stav počtu odkladů bakalářských a diplomových 

prací); 

b) evidenci podkladů pro souhrnné pedagogické výkazy za příslušný ústav; 

c) podklady pro reakreditace a akreditace bakalářských a magisterských studijních 

programů za příslušný ústav. 

Článek III. - Činnosti manažerů projektů 

(1) Manažer projektů zajišťuje 

a) správnost a úplnost výsledků tvůrčí činnosti (vědecké a výzkumné)
1
 příslušného 

ústavu uvedených v aplikaci V3S (výsledky vědy a výzkumu); 

b) poskytnutí podkladů o výkonech příslušného ústavu v tvůrčí činnosti pro potřeby 

tvorby rozpočtu fakulty; 

c) přípravu a předání návrhů témat disertačních prací a dalších podkladů pro přijímací 

řízení v doktorských studijních programech za příslušný ústav, jejichž obsah musí 

být odsouhlasen vedoucím příslušného ústavu a předán v požadovaném termínu 

na Referát vědy a výzkumu fakulty; 

d) zaznamenání hodnocení studentů doktorských studijních programů příslušného 

ústavu z jednotlivých předmětů v systému KOS; 

e) technickou a provozní přípravu rozprav, státních doktorských zkoušek a obhajob 

disertačních prací studentů doktorských studijních programů na příslušném ústavu; 

f) spolupráci s manažerem pro pedagogickou činnost při přípravě podkladů pro 

aktualizaci „Bílé knihy ČVUT FD“ za příslušný ústav v oblasti doktorského studia; 

g) předávání informací pro prezentaci a pro marketingovou činnost fakulty za 

příslušný ústav; 

h) předávání informací pracovníkům ústavu o vypsaných grantových a projektových 

soutěžích, jejich shromažďování a oznámení postoje ústavu (např. počet podaných 

přihlášek) zpět poskytovateli informace; 

i) přípravu podkladů pro rozvojové projekty a nákup přístrojového vybavení; 

j) poskytnutí podkladů o veškeré spolupráci příslušného ústavu s mezinárodními 

partnery (institucemi i jednotlivými odborníky); 

k) činnosti v elektronickém oběhu dokumentů na FD v rámci přidělené role 

„manažer – přípravář nákladového střediska (dále jen „NS“)“ v IS ČVUT; 

                                            
1
 § 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
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l) zaškolení členů ústavu v IS ČVUT v návaznosti na školení manažerů projektů; 

m) podporu a součinnost v elektronickém oběhu dokumentů členům a řešitelům NS 

(např. vystavování objednávek); 

n) podporu vedoucího ústavu (příkazce NS) v podobě ekonomických přehledů 

(tj. čerpání, pracovní určování zdrojů základního i vícezdrojového financování 

činností NS). 

(2) Manažer projektů spravuje 

a) evidenci podkladů pro souhrnné výkazy vědecké a výzkumné činnosti a řešených 

projektů za příslušný ústav; 

b) evidenci studentů doktorských studijních programů na příslušném ústavu 

a aktuálního stavu jejich studia (výsledky přijímacího řízení, plnění individuálního 

studijního plánu včetně publikační a pedagogické činnosti, příprava na rozpravu, 

příprava na státní doktorskou zkoušku, příprava na obhajobu dizertační práce, 

přerušení a ukončení studia); 

c) podklady pro reakreditace a akreditace doktorských studijních programů za 

příslušný ústav; 

d) evidenci podkladů pro investiční a rozvojové projekty fakulty za příslušný ústav; 

e) a kontroluje sestavování a plnění rozpočtu projektů a doplňkové činnosti NS. 

Článek IV. - Ustanovení přechodná a závěrečná 

(1) Toto opatření platí dne 4. 1. 2018. 

(2) Toto opatření ruší opatření děkana č. 1/2014 ze dne 25. 6. 2014. 

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. 

děkan 
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OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2020 
k mimořádnému studiu jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů 

v rámci celoživotního vzdělávání na ČVUT FD 

Článek I - Úvodní ustanovení 

(1) Toto opatření se vydává v souladu s § 60 a § 60a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o VŠ“) a Řádem celoživotního vzdělávání Českého vysokého učení 

technického v Praze. 

Článek II - Základní ustanovení 

(1) Celoživotním vzděláváním (dále jen „CŽV“) se rozumí takové druhy vzdělávání, které 

doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho 

účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec studijních programů. 

(2) Celoživotním vzděláváním se také rozumí mimořádné studium jednotlivých předmětů 

obsahově i kreditově shodných s předměty studijních plánů akreditovaných studijních 

programů ČVUT v Praze Fakulta dopravní (dále jen „ČVUT FD“). 

(3) ČVUT FD vede evidenci programů, účastníků a absolventů celoživotního vzdělávání 

prostřednictvím informačního systému ČVUT. 

Článek III - Účastníci celoživotního vzdělávání 

(1) Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o VŠ. 

(2) Účastníci CŽV absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti zapsaní do 

studia. 

(3) Účastníkem mimořádného studia CŽV může být pouze osoba, která není studentem 

příslušného studijního programu ČVUT FD. 

(4) Účastníkem mimořádného studia CŽV může být pouze osoba, která v době podpisu 

smlouvy dovršila věk 18 let. 

Článek IV - Přijímání uchazečů 

(1) Uchazeč vyplní a odevzdá vytištěnou a podepsanou přihlášku na studijní oddělení FD 

a zároveň zašle elektronicky, uchazeč se zájmem o studium v anglickém jazyce pouze 

elektronicky (ve formátu doc / docx bez podpisu a zároveň scan ve formátu pdf 

s podpisem) na e-mail: fiserova@fd.cvut.cz do zahájení výuky příslušného semestru 

stanoveného v „Časovém plánu akademického roku pro studium v bakalářských 

a navazujících magisterských studijních programech na ČVUT FD“. 

(2) Přihláška je zveřejněna ve veřejné části internetových stránek ČVUT FD 

https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani.html. 

(3) Po obdržení přihlášky studijní oddělení sdělí uchazeči variabilní symbol pro platbu 

účastníka CŽV a termín zápisu do studia. 

(4) Uchazeč vyplní vzor smlouvy s přiděleným variabilním symbolem a zašle elektronicky 

(ve formátu doc / docx) neprodleně na e-mail: fiserova@fd.cvut.cz. Vzor smlouvy je 

zveřejněn ve veřejné části internetových stránek ČVUT FD 

https://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani.html. Přesné časové 

období studia účastníka bude vymezeno ve smlouvě. 

mailto:fiserova@fd.cvut.cz
http://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani.html
http://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-studium/celozivotni-vzdelavani.html
mailto:fiserova@fd.cvut.cz.
http://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-
http://www.fd.cvut.cz/zajemci-o-
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(5) S každým uchazečem CŽV bude uzavřena smlouva, ve které bude uvedena částka za 

absolvování vybraných předmětů podle čl. V a uchazeč bude zaevidován 

prostřednictvím informačního systému ČVUT v den zápisu do studia. Smlouva bude 

vystavena ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží uchazeč CŽV, jedno 

vyhotovení obdrží studijní oddělení ČVUT FD a jedno vyhotovení obdrží ekonomické 

oddělení ČVUT FD. V případě uchazeče se zájmem o studium v anglickém jazyce, 

bude navíc vystaven anglický ekvivalent smlouvy bez podpisů uchazeče a děkana 

fakulty. 

Článek V - Úplata 

(1) Výše poplatku za absolvování jednotlivých předmětů 

A. 880,- Kč za 1 kredit pro účastníky mimořádného studia CŽV studující v českém 

jazyce předměty bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního 

programu, 

B. 1 840,- Kč za 1 kredit pro účastníky mimořádného studia CŽV studující v anglickém 

jazyce předměty bakalářského studijního programu, 

C. 2 200,- Kč za 1 kredit pro účastníky mimořádného studia CŽV studující v anglickém 

jazyce předměty navazujícího magisterského studijního programu. 

(2) Úplata stanovené částky musí být provedena převodem do 30-ti dnů od podpisu 

smlouvy nebo pro uchazeče se zájmem o studium v anglickém jazyce převodem do 

30-ti dnů ode dne zápisu do studia na účet číslo: 19-3322370227 / 0100 s variabilním 

symbolem čísla smlouvy. Pro provedení platby ze zahraničí: BANK DETAILS: 

KB PRAHA 1, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ6301000000193322370227 

(3) Po zaplacení úplaty předloží účastník doklad o zaplacení úplaty nebo zašle 

elektronicky (ve formátu pdf) na studijní oddělení (oznámení o provedení příkazu 

k úhradě). 

(4) V případě neuhrazení úplaty ze strany účastníka CŽV je ukončena platnost smlouvy 

a ukončeno studium. 

(5) Z důvodu předčasného ukončení studia ze strany účastníka se poplatek za 

absolvování jednotlivých předmětů nevrací. 

Článek VI - Průběh a organizace vzdělávacího programu 

(1) Mimořádné studium jednotlivých předmětů je realizováno dle pravidel platných pro 

příslušné akreditované studijní programy, dle platného Časového plánu akademického 

roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu ČVUT FD, 

rozvrhu výuky jednotlivých předmětů a organizačních informací pedagogů zajišťujících 

výuku. 

(2) Přístup do systémů ČVUT v rámci studia je zveřejněn ve veřejné části internetových 

stránek ČVUT FD https://www.fd.cvut.cz/o-fakulte/informacni-systemy.html 

(3) Pro oprávnění ke vstupu do prostor ČVUT FD je nezbytný průkazu hosta. Účastník 

požádá o jeho vydání ve Vydavatelství průkazů ČVUT v Praze. Poplatek spojený 

s jeho vydáním hradí účastník. 

Článek VlI - Ukončení vzdělávacího programu 

(1) Absolventům mimořádného studia bude vydán doklad o absolvování studia 

v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. 
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(2) V případě přijetí a zápisu do studia může student požádat o uznání absolvovaných 

jednotlivých předmětů mimořádného studia v rámci akreditovaných studijních 

programů, které byly hodnoceny klasifikačním stupněm A, B, C, D nebo E až do výše 

60% celkové kreditové zátěže daného studijního programu. 

Článek VIII - Ustanovení závěrečná 

(1) Bližší informace podá referentka studijního oddělení paní Blanka Fišerová, 

ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, Praha 1, tel. 224 359 578, e-mail: 

fiserova@fd.cvut.cz 

(2) Zrušuje se Opatření děkana č. 4/2018 k celoživotnímu vzdělávání ze dne 4.6.2018. 

(3) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání. 

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

v. r. 

děkan Fakulty dopravní 

mailto:fiserova@fd.cvut.cz
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INFORMACE O TĚLESNÉ VÝCHOVĚ PRO STUDENTY 

ČVUT FD 

ČVUT v Praze Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) 

160 00  Praha 6, Pod Juliskou 4 telefon: 224 351 881, 224 351 882 

Ředitel ÚTVS: Doc. PaedDr. Jiří DRNEK, CSc. 

E-mail: jiri.drnek@cvut.cz 

Zástupce ředitele ÚTVS: PhDr. Jaroslav SCHMID, CSc. 

E-mail: jaroslav.schmid@cvut.cz 

Sekretariát ÚTVS: Marta ČERNÁ 

E-mail: marta.cerna@cvut.cz 

Pavla MACHÁČKOVÁ 

E-mail: pavla.machackova@cvut.cz 

Vedoucí pedagogického odboru ÚTVS: PaedDr. Luboš NEUMAN 

E-mail: lubos.neuman@cvut.cz 

Kontaktní osoba: PaedDr. Vlastimila KUBÁTOVÁ 

E-mail: vlastimila.kubatova@cvut.cz 

Tělesná výchova je pro studenty bakalářského studia povinná (kódy TV-1 a TV-2) 

v prvním a druhém semestru studia. Studenti jsou povinni absolvovat 2 semestry výuky. 

Zápočet je udělen pouze na základě pravidelné docházky a je ohodnocen 1 kreditem.  

Kódy pro tělesnou výchovu si studenti musí zapsat v KOSu. Pozor, předmět je 

vypsaný pod ÚTVS (ne pod Fakultou dopravní) !!! 

V každém semestru bakalářského i navazujícího magisterského studia si všichni 

studenti mohou opakovaně zapsat i volitelnou tělesnou výchovu (kódy TVV nebo TVV0). 

Nabídku volitelné tělesné výchovy rozšiřuje v zimním semestru zimní výcvikový kurz (kód 

TVKZV) a v letním semestru letní výcvikový kurz (kód TVKLV). 

Do hodin volitelné tělesné výchovy a do kurzů se studenti hlásí podle svého zájmu 

a časových možností. 

Veškeré informace o tělesné výchově, sportovních kurzech a sportovních aktivitách na 

ČVUT spolu s přihláškou do konkrétní hodiny tělesné výchovy nebo tělovýchovného kurzu 

najdete na internetových stránkách ÚTVS – https://www.utvs.cvut.cz/. 
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Přehled sportů: 

 aerobic 

 aikido 

 aqua aerobic 

 badminton 

 basketbal 

 beach volejbal 

 bojová umění 

 bowling 

 box 

 bruslení 

 budo 

 capoeira 

 curling 

 dračí lodě 

 florbal 

 fotbal 

 frisbee 

 futsal 

 fyzioterapie 

 geocaching 

 golf 

 házená 

 inline bruslení 

 irské tance 

 jachting 

 jóga 

 kanoistika 

 karate 

 kendo 

 kondiční cvičení 

 kondiční kulturistika 

 kondiční posilování 

 kopaná 

 kruhový trénink pro ženy 

 kuželky 

 lední hokej 

 lezení 

 lukostřelba 

 lyže – běh 

 lyže – sjezd 

 moderní pětiboj 

 ninjutsu 

 nohejbal 

 orientační běh 

 pilates 

 plavání 

 powerjóga 

 požární sport 

 sebeobrana 

 softbal 

 spinning 

 squash 

 squash relax 

 stolní tenis 

 šerm 

 tenis 

 turistika 

 vodní slalom 

 volejbal 

 záchranář 

 zdravotní tělesná výchova 

 zumba 

Sportovní život ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty: 

 Vysokoškolský sportovní klub ČVUT Praha z. s. 

 VŠTJ Technika Praha strojní z. s. 

 Sportovní tým při FJFI ČVUT v Praze Tralalalala 

V jejich sportovních oddílech naleznete družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují 

pravidelných sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných Sportovními svazy sdruženými 

v ČSTV. Jejich výkonnostní úroveň jde napříč celým spektrem od rekreační až po vrcholovou. 

Informace o činnosti těchto vysokoškolských tělovýchovných jednot naleznete na 

internetových stránkách ÚTVS – https://www.utvs.cvut.cz/. 

 

http://www.utvs.cvut.cz/sportovni-tym-tralalalala.html



