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TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM 

ZKOUŠKÁM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA 

 

Aktualizovaná verze platná pro studenty se začátkem studia  
v akademickém roce 2018/2019 či později. 

 

Studijní program: 
N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

 
Obor 3708T046 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

 

1. povinný předmět: LOGISTICKÉ ŘETĚZCE  

A KVANTITATIVNÍ METODY  

V DOPRAVĚ 

1. Logistické řetězce, subjekty logistických řetězců, vertikální a horizontální dimenze 

integrace logistických řetězců 

2. Modelování logistických řetězců – specifika modelového rámce 

3. Vývojové typy logistických řetězců 

4. Řetězcové efekty 

5. Logistické technologie v návrhu logistických řetězců 

6. Specifika logistických řetězců ve výrobě 

7. Specifika logistických řetězců v distribuci a obchodě 

8. Specifika logistických řetězců v prostředí elektronického obchodování 

9. Stromy a problematika barvení grafů – základní pojmy, chromatické číslo grafu, 

exaktní a heuristické metody pro určení/odhad chromatického čísla grafu,  

praktické aplikace úloh o barvení vrcholů grafu v dopravě a logistice 

10. Dopravní úloha (DÚ) – definice, lineární model DÚ, lineární modely dalších variant 

DÚ – DÚ s fixními sazbami, DÚ se sankcemi a speciálního případu DÚ – 

přiřaďovacího problému 

11. Analytické řešení dopravní úlohy – postup odstranění nevybilancovanosti úlohy, 

metody nalezení výchozího řešení, degenerace řešení a její odstranění včetně 

metod zabránění vzniku degenerace řešení, test optimality – metoda MODI 

12. Analytické řešení přiřaďovacího problému (PP) – řešení maďarskou metodou 

pokrývacích čar, rozvoje maďarského stromu, aplikace Littlova algoritmu, aplikace 

Ford-Fulkersonovy metody, analogie distribučního problému, jednoduchými 

heuristikami. 
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13. Pokrývací úlohy – lineární modely pro vyhledání p-mediánu, p-centra, Dmax 

pokrývací úlohy 

14. Diskrétní lokační úlohy a možnosti jejich exaktního řešení lineárními modely – 

vysvětlení rozdílu mezi lokačními a dopravními úlohami, lineární model lokační 

úlohy (včetně jejího speciálního případu - alokační úlohy) a distribučního systému 

(lokační úlohy s primárním zdrojem a mezisklady) 

15. Genetické algoritmy (GA) – metaheuristika, základní pojmy, genetické operátory, 

nadstavby GA, řešení úloh diskrétní optimalizace (TSP, VRP, diskrétní lokační 

úloha) 

16. Spojité lokační úlohy a jejich řešení 

2. povinný předmět: TECHNOLOGIE SILNIČNÍ  

A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 

1. Silniční provoz a vozidla, základní pojmy, hmotnosti silničního vozidla, 

kategorizace silničních vozidel, délková, výšková a hmotnostní omezení pro 

provoz silničních vozidel na pozemních komunikacích, infrastrukturní omezení 

silniční dopravy 

2. Pracovní doba a odpočinek řidičů, bezpečnostní přestávka, odpočinek mezi 

směnami, doba řízení, specifika MHD a krátkých linek, kontrola dodržování 

odpočinku 

3. Veřejná doprava a objednávka veřejné služby, podmínky pro provozování veřejné 

linkové dopravy v ČR, ochrana veřejných služeb, formy smluvního zadání, typy 

smluv, vymezení zakázky, časový rámec nabídkového řízení a doby trvání 

smluvního vztahu 

4. Vozidla veřejné dopravy, druhy pohonů a jejich vazba na ekonomiku provozu 

5. Silniční nákladní doprava, smluvní zajištění, mezinárodní úmluvy v silniční 

přepravě, zajištění nákladu proti pohybu a převrácení 

6. Silniční přeprava nebezpečných věcí, legislativní rámec, základní dělení 

nebezpečných věcí, označování přepravních jednotek s nebezpečnými věcmi 

7. Silniční přeprava zkazitelných potravin, živých zvířat a nadměrných 

(nadrozměrných) zásilek, legislativní rámec, základní dělení přepravních 

prostředků pro zkazitelné potraviny, zásady přepravy živých zvířat v zemích EU, 

silniční přeprava nadměrných zásilek v ČR 

8. Úloha silniční a železniční dopravy v logistickém řetězci a intermodální přepravě 

9. Koncepce železniční nákladní dopravy – základní segmenty nabídky (kategorie a 

parametry nákladních vlaků, formy obsluhy konečného zákazníka), rozdíly 

technologie nočního skoku a klasické vlakotvorby, technologie práce a struktura 

seřaďovací stanice 



Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám navazujícího magisterského studia 

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

Obor 3708T046 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

Strana 3 (celkem 7) 

10. Přidělování tras v nákladní dopravě (přidělení kapacity dráhy, režim "ad hoc", 

katalogové trasy, heterogenita/homogenita tras s osobní dopravou, vliv 

interoperability na organizaci nákladní dopravy) 

11. Provozní intervaly – definice, místa možného vzájemného ohrožení, faktory 

ovlivňující délku provozních intervalů, rozdělení provozních intervalů, složky 

provozních intervalů, následná mezidobí 

12. Základní principy ETCS – komponenty systému, jednotlivé úrovně, důvod 

zavádění, stav vývoje v Evropě a ČR, přínos jednotlivých úrovní z pohledu využití 

kapacity 

13. Automatické vedení vlaku AVV – energeticky optimální jízda vlaku a nutné 

okrajové podmínky pro její dosažení, vybavení infrastruktury, základní funkce 

systému AVV, potřebné informace pro aplikaci AVV, součinnost systémů AVV a 

ETCS 

14. Pojem kapacity a propustné výkonnosti, kapacita z pohledu kodexu UIC 406 - 

kapacitní bilance, souvislost mezi kapacitou a kvalitou provozu, složky vymezující 

využití kapacity, stabilita jízdního řádu, určení koeficientu stability taktového 

jízdního řádu 

15. Časové prvky jízdního řádu – faktory ovlivňující jízdní doby, základní typy přirážek 

k jízdním dobám – metodika UIC, veličiny ovlivňující délku pobytu vlaku osobní 

dopravy ve stanici/zastávce, stanovení velikosti a rozdělení mezer v jízdním řádu, 

souvislost mezi velikostí mezery a heterogenitou tras 

16. Základní opatření využívaná při operativním řízení železničního provozu, 

optimalizační a rozhodovací kritéria pro dispoziční opatření, využitelné 

optimalizační metody, strategie a cíle dispozice 

3. volitelný předmět: (student si volí jeden z uvedených 
volitelných předmětů, zahrnujících 
vybranou látku z povinných nebo 
povinně volitelných předmětů studia) 

 

A. HODNOCENÍ DOPRAVNÍCH INVESTIC 

1. Postavení dopravy v systému národního hospodářství 

2. Financování dopravy, dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti, společenské 

přínosy 

3. Multiplikační efekty dopravy 

4. Statistika dopravy, ukazatele, vztah k makroekonomickým indikátorům 

5. Celospolečenské přínosy dopravy 
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6. Doprava a životní prostředí, řešení externalit v dopravě, jejich finanční 

kvantifikace 

7. Ekonomické přístupy k internalizaci externalit v dopravě 

8. Ekonomické aspekty využití alternativních paliv v dopravě 

9. Hodnocení dopravních investic prostřednictvím CBA 

10. Metody hodnocení veřejných projektů CUA, CEA 

11. Dopravní podnik a jeho okolí, poptávka po dopravě, nabídka dopravy 

12. Náklady, tržby a zisk dopravního podniku 

13. Investiční činnost dopravního podniku 

14. Hodnocení investic dopravního podniku metodami ČSHI a VVP 

15. Finanční management dopravního podniku, ukazatele likvidity, zadluženosti a 

aktivity 

16. Finanční management dopravního podniku, ukazatele rentability, Du Pontův 

rozklad 

 

B. MANAGEMENT DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ 

1. Pojem, funkce, procesy a systém managementu 

2. Vývojové etapy a teorie managementu 

3. Organizační struktury 

4. Soft skills (emoční inteligence, komunikační, prezentační a kooperační 

dovednosti, řešení problémů a konfliktů, inovativní schopnosti, řídící a vůdčí 

schopnosti, time management, schopnosti sebeřízení) 

5. Motivace – vývoj motivačních koncepcí, Maslowova teorie potřeb, Herzbergova 

teorie dvou faktorů, McGregorova teorie X a Y 

6. Personální management, personální analýza, plánování pracovníků, jejich 

získávání a výběr, propouštění zaměstnanců 

7. Strategický management 

8. Corporate governance, Kodex správy a řízení společností (OECD), Společenská 

odpovědnost (CSR) 

9. Specifické formy managementu (kvality, ekologie) 

10. Risk management, metody rozhodování (Bayes, Savage, aj.) 

11. Management v železniční dopravě 

12. Management v silniční dopravě 

13. Management integrovaných dopravních systémů a městské hromadné dopravy 

14. Management ve vodní dopravě a civilním obchodním letectví 

15. Management v zasilatelství 

16. Management přepravy nebezpečného zboží 



Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám navazujícího magisterského studia 

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

Obor 3708T046 – LA – Logistika a řízení dopravních procesů 

Strana 5 (celkem 7) 

C. MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ 

1. Informační systém, informační infrastruktura. Informační inženýrství (data, 

informace, znalosti). Teorie informací. Výrobní systémy. 

2. Metainformace, metainformační systém. Kvalita dat (chyby, měření, čištění), 

Měření objemu dat, základní veličiny, číselné soustavy, reprezentace písma. 

Skladování dat, principy záznamu. 

3. Architektury DS – základní části a architektury, dotazovací jazyk SQL (použití, 

základní příklady) 

4. Referenční model ISO/OSI (jednotlivé vrstvy, význam) 

5. Sítě podle rozsahu a dosahu, VLAN, VPN. Topologie datových sítí. Komunikace 

spojovaná a nespojovaná, spolehlivá a nespolehlivá, QoS. Základní protokoly. 

6. IPv4 adresace (tvar adresy, třídy, rozsahy, místní a veřejná adresa, omezení). 

Základy IPv6. Bezdrátová komunikace. 

7. Korektní stav IS a bezpečnostní incident. Bezpečnost a spolehlivost IS (fyzická, 

personální, režimová, technická, programová). 

8. Legislativa EU (NIS, GDPR) a jí odpovídající v ČR. Povinnosti provozovatele IS. 

9. Hrozby útoků (přerušení, zachycení, modifikace, fabrikace). Pasivní odposlech, 

vkládání informací, starší zprávy, změny, vymazání, zpoždění, přerušení, DDoS. 

10. Softwarové útoky (viry a červi, trojské koně, DOS útoky, Trapdoors, skrytý kanál, 

salámový útok). 

11. Optimální zabezpečení IS. Autentizace uživatele (identita, mechanismus 

autentizace, dobré heslo, biometriky). Základy kryptografie (princip, vlastnosti 

dobré šifry). Symetrické šifrování (princip, výhody a nevýhody). 

12. Asymetrické šifrování (princip fungování, význam, výhody a nevýhody, 2 základní 

scénáře použití). Nasazení v praxi, kombinované nasazení. E-Government. 

13. Návrh a vývoj IS (časová náročnost fází, vodopádový a inkrementální vývoj), 

jednání s vývojáři. Veřejné zakázky (základní povinnosti zadavatele, změny, 

licence, odpovědnost, zdrojový kód, úpravy). 

14. Autorský zákon (dílo, ochrana nedokončených děl, autorská práva, osobnostní 

práva, majetková práva, ochrana databáze, licence, zaměstnanecké dílo. 

15. Hypertext a související pojmy, statický a dynamický web, responzivní web. 

Procedurální a neprocedurální programování, programovací jazyky. 

16. Business intelligence, data mining. Segmentace dat. Big data. NPC problémy. 

 

D. ŘÍZENÍ ZÁSOB, OBNOVY A ROZVRHY V LOGISTICE 

1. Teorie zásob, obnovy a rozvrhů – základní terminologie a typologie problémů 

vztahujících se k jednotlivým disciplínám 
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2. Deterministický dynamický zásobovací model bez deficitu 

3. Deterministický dynamický zásobovací model s deficitem a odloženou poptávkou 

4. Metody teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky využívané 

ve stochastických modelech zásob (normální rozdělení pravděpodobnosti, 

Pearsonův 𝜒2 test dobré shody) 

5. Stochastický zásobovací model s deficitem a odloženou poptávkou 

6. Diskrétní a spojité modely obnovy s opotřebením (optimalizační kritérium, vstupní 

data, výhody a nevýhody diskretizace času, obecné principy řešení) 

7. Diskrétní homogenní modely obnovy se selháváním (princip sestavy rovnic obnovy, 

problematika odhadu věkové struktury obnovovaných objektů a odhadu 

pravděpodobností selhání objektů) 

8. Diskrétní nehomogenní modely obnovy se selháváním (vysvětlení rozdílu 

nehomogenními a homogenními modely obnovy, princip sestavy rovnic obnovy 

v podmínkách nehomogenního modelu) 

9. Optimalizace vybraných výrobních rozvrhů na bázi lineárního programování 

(optimalizace výrobního plánu, optimalizace plánu generálních oprav a řezný 

problém) – sestava lineárních modelů, interpretace optimalizačních kritérií a 

jednotlivých skupin omezujících podmínek, metody řešení 

10. Klasifikace rozvrhovacích systémů (z pohledu prostředí strojů, prostředí úloh 

a optimalizačních kritérií), problematika vzájemné zastupitelnosti optimalizačních 

kritérií, problematika vzájemné zastupitelnosti algoritmů pro návrh optimálního 

rozvrhu a příklady takových zastupitelností 

11. Návrh optimálního rozvrhu pro vybrané rozvrhovací systémy (bez doplňujících 

omezení z hlediska prostředí úloh) 1//Cmax, 1//Fmax, 1//(Cw)max a 1//(Fw)max, 1//C̅, 

1//F̅, 1//Fw̅̅ ̅̅ , 1//∑Ci, 1//∑Fi – charakteristika rozvrhovacích systémů a popis 

řešících algoritmů 

12. Návrh optimálního rozvrhu pro rozvrhovací systémy (bez doplňujících omezení 

řešených na bázi Lawlerova algoritmu) 1//Lmax, 1//(Lw)max, 1//Tmax, 1//(Tw)max – 

charakteristika rozvrhovacích systémů a popis řešících algoritmů 

13. Návrh optimálního rozvrhu pro rozvrhovací systém 1/sij/Cmax (varianta v případě 

stejných přestavovacích časů a varianta v případě různých přestavovacích časů) – 

charakteristika rozvrhovacího systému a popis řešících algoritmů 

14. Návrh optimálních rozvrhů pro vybrané typy rozvrhovací systémy (s precedencí 

úloh) 1/prec/Cmax, 1/prec/Fmax, 1/prec/Lmax, 1/prec/Tmax, 1/prec/(Cw)max, 

1/prec/(Fw)max, 1/prec/(Lw)max, 1/prec/(Tw)max – charakteristika rozvrhovacích 

systémů a popis řešících algoritmů 

15. Návrh optimálního rozvrhu pro vybrané typy rozvrhovacích systémů (obsahujících 

úlohy s rozdílnými časy vstupů do systému nebo povolení přerušení operací) 
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1/pmtn/Cmax, 1/pmtn/Fmax, 1/pmtn/Lmax, 1/pmtn/Tmax, 1/ri/Cmax, 1/ri/Tmax, 1/ri, 

pmtn/C̅, 1/ri, pmtn/F̅, 1/ri, pmtn/Tmax, 1/ri, pmtn/Lmax – charakteristika 

rozvrhovacích systémů a popis řešících algoritmů 

16. Specifické optimalizační úlohy z teorie rozvrhů a algoritmy pro jejich řešení 

(minimalizace počtu paralelních identických strojů v rozvrhovacím systému 

Fm/ri/Cmax – popis možností řešení, návrh optimálního rozvrhu v rozvrhovacím 

systému F2//Cmax – popis řešícího algoritmu) 

 

 

 doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.  
 v. r.  
 garant oboru LA  
 (Logistika a řízení dopravních procesů)  
  

 
V Praze dne 6. dubna. 2020 


