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Zahájení studia - 1. říjen 2021 
Commencement of Study: 1. October 2021 

Ústav / Department: K612 
 

 

Studijní program: Dopravní systémy a technika 
Study programme: Transportation Systems and Technology 

 

Školitel / Supervisor: 
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. 

Téma: 
Možnosti zvýšení kapacity úrovňových křižovatek s ohledem na jejich bezpečnost 

Topic: 
Possibilities of increasing the level intersection capacity with respect to their safety 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Prověření kapacitních možností spektra uspořádání úrovňových křižovatek o různém dopravně- 
stavebním uspořádání (např. pomocí počítačového software VISSIM) a jejich souladu s 
teoretickým výpočtem kapacity pro zvolený typ úrovňové křižovatky dle TP. Otestování možností 
zvýšení kapacity křižovatky daného tvaru drobnými úpravami ve stavebním a dopravním 
uspořádání danými prostorovým potenciálem stávajícího uspořádání. Dle možností prověřit, zda 
navržené úpravy ke zvýšení kapacity nepovedou i ke zvýšení relativní nehodovosti. Výsledky 
práce by mohly vést k změnám v metodice pro výpočet kapacity zvoleného typu úrovňové 
křižovatky. 

Literatura / References: 
I. Pline, James L. - Traffic Engineering Handbook, 5th Edition, Instuitute of Transp. engieering 
1999 
May, Adolf D. Traffic Flow Fundamentals. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990. 
Gazis, Denos C. Traffic Theory. Kluwer Academic Publishers, 2002. 
Treiber, Martin, and Arne Kesting. Traffic Flow Dynamics: Data, Models and Simulation. 
Heidelberg: Springer, 2013. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Školitel / Supervisor: 
Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. 

Téma: 
Účinnost prvků užívaných ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce 

Topic: 
Efficiency and verification of elements used for increasing of road safety at zebra-crossings 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Prověření reálné účinnosti nejrůznějších typů stavebně-dopravních prvků (včetně prvků k 
vytvoření přechodů tzv. 2. a 3. generace) a jejich kombinací používaných ke zvýšení bezpečnosti 
na přechodech pro chodce v závislosti na ostatních charakteristikách lokality, kde je přechod 
umístěn. Výsledky práce by mohly vést k návrhu optimálních kombinací těchto prvků s ohledem 
na specifika dané lokality a též případně k modifikaci některých stávajících opatření používaných 
právě ke zvýšení bezpečnosti na přechodech s ohledem na jejich reálnou efektivitu. 

Literatura / References: 
I. Pline, James L. - Traffic Engineering Handbook, 5th Edition, Instuitute of Transp. engieering 
1999 
May, Adolf D. Traffic Flow Fundamentals. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990. 
Gazis, Denos C. Traffic Theory. Kluwer Academic Publishers, 2002. 
Treiber, Martin, and Arne Kesting. Traffic Flow Dynamics: Data, Models and Simulation. 
Heidelberg: Springer, 2013. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 
 
 
 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. 

Téma: 
Hodnocení kvality veřejného prostoru z hlediska bezpečnosti silničního provozu 

Topic: 
Public Space Quality Evaluation in Terms of Road Safety 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Dizertační práce se zaměří na využití konvolučních neuronových sítí ke zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu ve veřejných prostorech. Jedním z témat bude vytvoření karet veřejných 
prostorů pro města obsahující základní dopravně inženýrské a urbanistické charakteristiky 
využitelné pro tvorbu plánů udržitelné městské mobility. 

Literatura / References: 
 K. Sakai, T. Seo and T. Fuse, "Traffic density estimation method from small satellite imagery: 

Towards frequent remote sensing of car traffic," 2019 IEEE Intelligent Transportation Systems 
Conference (ITSC), 2019 
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 Fialová, I.; Čechová, K. Tendence ve vývoji měst, In: Metodika zadávání územních plánů - 
Analýzy vybraných témat. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. pp. 122-143. Metodika 
zadávání územních plánů. vol. 4. ISBN 978-80-01-05705-6 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 
 

 
Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D. 

Téma: 
Aktivní mobilita jako součást města krátkých vzdáleností 

Topic: 
Active Mobility for the City of Short Distances 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Dizertační práce si bude klást za cíl navrhnout a vyhodnotit jednoduchou a přenositelnou strategii 
pro dosažení modálního přechodu k aktivním režimům mobility v urbanizovaných částech měst, 
čímž by se snížily externality produkované sektorem dopravy. Navrhovaný model by pracoval na 
efektivní kombinaci různých vstupních dat přímo závislých na dopravně inženýrských 
charakteristikách. 

Literatura / References: 
 Laura Ferretto, Francesco Bruzzone, Silvio Nocera,¨Pathways to active mobility planning, 

Research in Transportation Economics, Volume 86, 2021, ISSN 0739-8859 
 Leitkonzept - Stadt und Region der kurzen Wege. Gutachten im Kontext der 

Biodiversitätsstrategie (Deutsches Institut für Urbanistik im Auftrag des Umweltbundesamtes, 
2011; pdf-Format, 118 Seiten) 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. 

Téma: 
Dimenzování kapacity veřejné hromadné dopravy 

Topic: 
Dimensioning of public transport capacity 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Analýza dimenzování kapacity veřejné hromadné dopravy v současnosti v souvislosti s vozidly a 
se zastávkami. Provedení průzkumů obsazenosti vozidel a zastávek veřejné hromadné dopravy 
v závislosti na pohlaví, věku cestujících, zvoleném typu dopravního prostředku atp. Zpracování 
a aplikace zjištěných skutečností pro návrh nástroje pro stanovení kapacity pro jednotlivé druhy 
veřejné hromadné dopravy s cílem zejména v zlepšení efektivity veřejné hromadné dopravy 
a v zlepšení komfortu cestování. 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 
Referát vědy a výzkumu 

Konviktská 20, 110 00 Praha 1, Czech Republic 

 

Literatura / References: 
Oded Cats, Erik Jenelius. Planning for the unexpected: The value of reserve capacity for public 
transport network robustness 
Fabien Leurent. Transport capacity constraints on the mass transit system: a systemic analysis 
Oded Cats. Beyond a complete failure: the impact of partial capacity degradation on public 
transport network vulnerability 
Alejandro Tirachinia, David A.Hensher, John M.Rose. Crowding in public transport systems: 
Effects on users, operation and implications for the estimation of demand 
Benna Patrik. Systém městské hromadné dopravy ve městě Česká Třebová 
Marcel Horňák, Tomáš Pšenka. Verejná doprava jako indikátor medzisídelných väzieb medzi 
mestami Slovenska 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. 

Téma: 
Dimenzování kapacity veřejné hromadné dopravy 

Topic: 
Dimensioning of public transport capacity 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Analýza dimenzování kapacity veřejné hromadné dopravy v současnosti v souvislosti s vozidly a 
se zastávkami. Provedení průzkumů obsazenosti vozidel a zastávek veřejné hromadné dopravy 
v závislosti na pohlaví, věku cestujících, zvoleném typu dopravního prostředku atp. Zpracování 
a aplikace zjištěných skutečností pro návrh nástroje pro stanovení kapacity pro jednotlivé druhy 
veřejné hromadné dopravy s cílem zejména v zlepšení efektivity veřejné hromadné dopravy 
a v zlepšení komfortu cestování. 

Literatura / References: 
Oded Cats, Erik Jenelius. Planning for the unexpected: The value of reserve capacity for public 
transport network robustness 
Fabien Leurent. Transport capacity constraints on the mass transit system: a systemic analysis 
Oded Cats. Beyond a complete failure: the impact of partial capacity degradation on public 
transport network vulnerability 
Alejandro Tirachinia, David A.Hensher, John M.Rose. Crowding in public transport systems: 
Effects on users, operation and implications for the estimation of demand 
Benna Patrik. Systém městské hromadné dopravy ve městě Česká Třebová 
Marcel Horňák, Tomáš Pšenka. Verejná doprava jako indikátor medzisídelných väzieb medzi 
mestami Slovenska 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Školitel / Supervisor: 
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. 

Téma: 
Řešení cyklistické dopravy v podmínkách ČR 

Topic: 
Solution of Bicycle Transport in Case of Czech Republic Conditions 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Návrh opatření pro cyklistickou dopravu zejména v intravilánu, aby byla podpořena aktivní 
mobilita. Rozšíření stávajících předpisů (ČSN 73 6110 a TP 179) a implementace zahraničních 
zkušeností pro podmínky ČR. Nalezení podpory pro obecné rozhodování, jaké návrhové prvky lze 
uplatnit v konkrétních podmínkách pro rozvoj bezpečné cyklistické dopravy v intravilánu. 

Literatura / References: 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty 
- web Akademie městské mobility akademiemobility.cz/cyklisticka-doprava 
- Collection of Cycle Concepts 2012 in Denmark 
- Sbírka dánských pravidel siničnícho provozu v oblasti jízdních kol (Oficiální název HÅNDBOG I 
CYKELTRAFIK: En samling af de danske Vejregler på cykelområdet) 
- Cycling in Netherlands, vydáno Ministerstvem dopravy, veřejných prací a vodního hospodářství 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D. 

Téma: 
Hodnocení reologických vlastností asfaltových pojiv z hlediska národních specifikací EU, Ukrajiny 
a norem  systému Superpave 

Topic: 
Evaluation of Rheological Properties of Asphalt Binders in Terms of National Specifications 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
english 

Anotace / Abstract: 
Podstatou dizertační práce je hledání a určování rozdílů v přístupu vhodných metodik k 
testování asfaltových pojiv, jejihž cílem je garance kvality a prodlužení životnosti pozemních 
komunikací. Výzkumná práce umožní prozkoumat následující cíle: Závislost kvality vyráběných a 
upravených ropných pojiv na původu a typu zdrojových surovin; Vliv rozdílnosti metodologií 
zkoušení na výslednou kvalitu upravených pojiv ; Stanovení optimálních metod modifikace a 
předpovídání vlivu na kvalitu výstupních produktů 

 
The essence of the dissertation thesis is the search and determination of differences in the 
approach to the current methodologies for asphalt testing, the goal is focused on the quality 
and extension of the lifetime of roads. The research work makes it possible to prove the 
following goals: Dependence of the quality of produced and modified petroleum concepts on 
the origin and type of source raw materials; Influence of differences in testing methodology on 
the resulting quality of modified concepts; Determining the optimal methodological 
modification and predicting the impact on the quality of output products 
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Literatura / References: 
Nizamuddin, S.; Jamal, M.; Gravina, R.; Giustozzi, F. - Recycled plastic as bitumen modifier: The 
role of recycled linear low-density polyethylene in the modification of physical, chemical and 
rheological properties of bitumen, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, vol. 266, 2020. 
Steller, R.; Iwko, J. - New generalized Newtonian fluid models for quantitative description of 
complex viscous behavior in shear flows, POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, vol. 58, no. 8, 
pp. 1446 - 1455, 2018. 
Moraes, R.; Bahia, H.- Developing Simple Binder Indices for Cracking Resistance of Asphalt 
Binders at Intermediate and Low Temperatures,TRANSPORTATION RESEARCH RECORD, vol. 
2672, no. 28, pp. 311 - 323, 2018. 
ČSN EN 14023 - Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované 
asfalty 
ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Témata disertačních prací k přijímacímu řízení 
do doktorského studijního programu 

na ČVUT v Praze Fakultu dopravní 
Topics of dissertations for the admission procedure 

to the doctoral program 
at the CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 

 
 

 

 

Zahájení studia - 1. říjen 2021 
Commencement of Study: 1. October 2021 

Ústav / Department: K618 
 

 

Studijní program: Dopravní systémy a technika 
Study programme: Transportation Systems and Technology 

 

Školitel / Supervisor: 
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. 

Téma: 
Vývoj inovativních a robustních numerických metod pro modelování vysokorychlostních impaktních 
úloh 

Topic: 
Development of Innovative and robust Numerical Methods for Modelling of high-velocity Impact 
problems 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk/Language: 

český 

Anotace / Abstract: 
 
Cílem práce je vývoj a návrh inovativní a robustních numerických metod a algoritmů pro efektivní a 
přesné řešení problémů vysokorychlostního impaktu těles. Budou navrženy algoritmy založené na 
metodách doménových dekompozicí a časové integrace respektující rozdílná časová měřítka 
jednotlivých oblastí. V rámci vypsaného tématu bude věnována pozornost problematice 
dynamického kontaktu, plastickému chování materiálu za velkých deformací a efektu rychlosti 
deformace materiálů. Pro prostorovou diskretizaci bude použita metoda konečných prvků a metoda 
SPH a jejich vhodné spojení. Navržené numerické procedury budou verifikovány dostupnými 
numerický testy a experimenty. Uplatnění lze nalézt při numerickém modelování impaktních úloh 
3D tištěných struktur, heterogenních materiálů a nárazových úlohách dopravních prostředků a jejich 
návrhu a optimalizaci. Práce bude zahrnovat rešerši aktuálního stavu v oblasti numerických metod 
pro impaktní úlohy, návrh variační formulace pro úlohu dynamického kontaktu založené na 
rozkladové analýze a metodách doménové dekompozice, použité prostorové diskretizace založené 
na MKP a SPH a popř. jejich efektivního spojení, návrh vhodných metod přímé časové integrace pro 
metody doménové dekompozice s rozdílnými časovými měřítky jednotlivých oblastí, dynamiku a 
stabilitu rozhraní v rozkladové analýze kontaktních úloh, návrh vhodných numerických metod pro 
kontaktní okrajové podmínky, zahrnutí plasticity materiálu za velkých deformací s uvažováním vlivu 
rychlosti deformace a implementaci navržených algoritmů včetně validace výsledků experimenty a 
komerčními softwary pro dostupné testovací úlohy. 

 
The aim of the thesis is to develop and design innovative and robust numerical methods and 
algorithms for efficient and accurate solution of high-speed impact problems. Algorithms will be 
proposed based on domain decomposition and time integration methods respecting the different 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 
Referát vědy a výzkumu 

Konviktská 20, 110 00 Praha 1, Czech Republic 

 

time scales of the different domains. In the work attention will be paid to the problems of dynamic 
contact, the plastic behaviour of materials under large deformations and the effect of the strain rate 
of materials. The finite element method and the SPH method will be used for spatial discretization 
and their appropriate coupling. The proposed numerical procedures will be verified by available 
numerical tests and experiments. Applications can be found in the numerical modelling of impact 
problems of 3D printed structures, heterogeneous materials and impact problems of vehicles and 
their design and optimization. The work will include a survey of the state-of-the-art in numerical 
methods for impaction problems, the design of a variational formulation for the dynamic contact 
problem based on decomposition analysis and domain decomposition methods, the applied spatial 
discretization based on FEM and SPH, and, optionally, the design of a spatial discretization based on 
FEM and SPH. The design of suitable direct time integration methods for domain decomposition 
methods with different time scales of individual domains, dynamics and stability of interfaces in 
decomposition analysis of contact problems, design of suitable numerical methods for contact 
boundary conditions, inclusion of material plasticity under large deformations with consideration of 
the effect of strain rate and implementation of the proposed algorithms including validation of 
results by experiments and commercial software for available test problems. 

Literatura / References: 
 
Ted Belytschko, Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, John Wiley & Sons, 2013 
Liu GUI-Rong, Smoothed Particle Hydrodynamics: A Meshfree Particle Method, World Scientific Pub 
Co Inc, 2003 
Dutra Fraga Filho, Carlos Alberto, Smoothed Particle Hydrodynamics, Fundamentals and Basic 
Applications in Continuum Mechanics, Springer 
Javier Bonet et al., Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis. Cambridge University 
Press, 2008 
John O. Hallquist. LS-DYNA theory manual, LSTC, 2006 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Témata disertačních prací k přijímacímu řízení 
do doktorského studijního programu 

na ČVUT v Praze Fakultu dopravní 
Topics of dissertations for the admission procedure 

to the doctoral program 
at the CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 

 
 

 

 

Zahájení studia - 1. říjen 2021 
Commencement of Study: 1. October 2021 

Ústav / Department: K611 
 

 

Studijní program: Inteligentní dopravní systémy 
Study programme: Intelligent Transport Systems 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Ivan Nagy, CSc. 

Téma: 
Analýza dopravních nehodových dat 

Topic: 
Analysis of transportation accidental data 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
S rostoucím počtem automobilů dochází také k nárůstu dopravních nehod. Bezprostřední příčiny 
těchto nehod mohou být různé. Mohou být v řidiči (alkohol, rychlost, nepozornost, ...), ve 
stavebních úpravách (nebezpečné zatáčky, špatný sklon vozovky, ...), ve vozidle (technický stav, 
...) nebo jejich kombinace. O řadě nebezpečných příčin dopravních nehod se již ví. Další 
nebezpečné situace ale mohou vzniknout právě kombinací jednoduchých příčin a ty se velmi 
těžko zjišťují. 
Cílem této disertační práce je zkoumání nebezpečnosti situací v dopravě, které vznikají kombinací 
jednoduchých příčin dopravních nehod. Výzkum se bude opírat o diskrétní nehodová data z 
dotazníků. 

Literatura / References: 
Nagy Ivan, Suzdaleva Evgenia : Algorithms and Programs of Dynamic Mixture Estimation. 
Unified Approach to Different Types of Components, Springer, (Cham 2017) SpringerBriefs in 
Statistics [2017] 
Kárný Miroslav, Böhm Josef, Guy Tatiana Valentine, Jirsa Ladislav, Nagy Ivan, Nedoma Petr, 
Tesař Ludvík : Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms, Springer, (London 
2006) [2006] 
Santner, Thomas J., Duffy, Diane E.: The Statistical Analysis of Discrete Data. Springer, 1989 
V. Peterka. “Bayesian system identification,” in Trends and Progress in System Identification, P. 
Eykhoff, Ed. Oxford: Pergamon Press, 1981, pp. 239–304. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Školitel / Supervisor: 
Dr.-techn. Ing. Jan Přikryl 

Téma: 
Moderní metody řízení městské povrchové dopravy 

Topic: 
Advanced urban traffic control 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Pro řízení dopravy ve městech v reálném čase se používají dva způsoby řízení: řízení s 
centralizovanou a s decentralizovanou inteligencí. Centralizovaná inteligence řízení spočívá ve 
centralizovaném vyhodnocení dopravních dat a změně parametrů signalizace, druhý způsob 
využívá postup, kdy křižovatka má určitou autonomii a reaguje okamžitě na stavy dopravy; na 
vyšší úrovni potom řídicí počítač koordinuje jednotlivé uzly sítě. V současné dopravně-inženýrské 
praxi panuje obecně shoda, že potenciálně účinnější je decentralizované řízení, jež je schopno v 
reálném čase reagovat na předpokládaný vývoj dopravní situace. Tyto systémy jsou technicky 
složitější, jsou ale schopny efektivně reagovat na nečekané výkyvy v dopravní zátěži. Téma 
disertační práce bude zaměřeno na studium a vyhodnocení existujících algoritmů řízení dopravní 
sítě a na návrh pokročilých modelů městské dopravy resp. vhodných strategií dopravního řízení. 

Literatura / References: 
Hounsell N.B., Shrestha B.P., Piao J., McDonald M. Review of urban traffic management and the 
impacts of new vehicle technologies. IET Intell. Transp. Syst., 2009, 3(3), pp. 419-429. 
Lin S. Efficient model predictive control for large-scale urban traffic networks. Dissertation, TU 
Delft, TRAIL Thesis Series T2011/3, 2011. 
Vigos G., Papageorgiou M., Wang Y. Real-time estimation of vehicle-count within signalized links 
Transportation Research Part C, 2008, 16(1), pp. 18-35. 
Viti F., van Zuylen H. J. Probabilistic models for queues at fixed control signals. Trans. Res. B, 
2010, 44(1), pp. 120-135. 
Yao J., Tang K. Cycle-based queue length estimation considering spillover conditions based on 
low-resolution point detector data. Trans. Res. C, 2019, 109, pp. 1-18. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Školitel / Supervisor: 
Dr.- techn. Ing. Jan Přikryl 

Téma: 
Integrace autonomních vozidel do řízení dopravy 

Topic: 
Integration of autonomous vehicles to traffic management 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Autonomní vozidla zažívají obrovský zájem ve výzkumných i komerčních projektech. Stále je však 
omezená znalost toho, jak je správně integrovat do dopravního managementu a řízení ve 
městech. V rámci této práce student navrhne a implementuje algoritmy řízení křižovatek a 
optimalizaci v síti s ohledem právě na autonomní vozidla. Bude se jednat například o témata jako 
je load balancing v síti (pomocí routingu), doporučení na změnu rychlsti s ohledem na zelenou 
vlnu a harmonizaci dopravy a další. V rámci této práce bude provedena analýza možností a návrh 
nových algoritmů (tedy rozšíření stávajícíh řídících algoritmů). Tyto algorimy budou 
implementovány a ověřeny pomocí simulačních nástrojů tak, aby byl stanoven jejich dopad na 
dopravu a životní prostředí. 

Literatura / References: 
1. Vreeswijk J.; Přibyl O.; Blokpoel R.; Schindler J.; Rondinonee M. Managing automated vehicle 
at signalized intersections. In Proceedings: International Conference on Intelligent Transport 
Systems in Theory and Practice, mobil.TUM, Munich, 2017. 
2. Blokpoel R.; Lu M. Cooperative systems for future automated road transport and traffic 
management in urban areas. In Proceedings: The 7th Transport Research Arena (TRA), 16-19 
April 2018, Vienna. 
3. Czechowski A.; Zhang X.; Blokpoel R. Cooperative queue data for adaptive traffic control. In 
Proceedings: The 25th ITS World Congress, Copenhagen, Denmark, 17-21 September 2018. 
4. Lu M. (Ed.) Cooperative Intelligent Transport Systems: Towards High-Level Automated Driving. 
IET, London, 2019. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 

 

Školitel / Supervisor: 
Dr.-techn. Ing. Jan Přikryl 

Téma: 
Autonomní řízení vlaku 

Topic: 
Autonomous train operation 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Autonomní mobilita není problémem jen na silnicích, ale i na železnici. Cílem této dizertace je 
vývoj expertního systému simulujícího rozhodovací procesy strojvedoucího na základě vstupů, 
jako jsou výstupy detektorů překážek, požáru, hluku a dalších (Perception system), ze systémů 
sledujících konfiguraci a stav jednotlivých modulů, stav trati (tunel, přejezd) apod. 
Tento rozhodovací systém bude spolupracovat s ostatními interními i externími systémy (např. 
ETCS - European Train Control System). V rámci práce dojde k analýze možných vstupů, požadavků 
na výstup i na technické řešení. Dojde k vytvoření báze znalostí a bude vytvořen expertní systém 
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nahrazující rozhodování   strojvedoucího.   Tento   algoritmus   bude   ověřen   na   měřených   i 
simulačních datech, bude stanovena jeho účinnost i diskutována možná rizika. 

Literatura / References: 
1. Flammini F. Railway Safety, Reliability, and Security: Technologies and Systems Engineering. 
IGI GLobal, 2012 
2. Siler F.; Buckley J.J. Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning. Wiley, 2005. 
3. Niyasdeen A. Automated Train Control and Supervision System. Thesis. Kingston University 
London, April 2017. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 
Form of study: full-time 

 

 

Školitel / Supervisor: 
Dr.-techn. Ing. Jan Přikryl 

Téma: 
Modelovací a simulační nástroje pro management dopravy v reálném čase 

Topic: 
Model-based real-time traffic management 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Cílem práce je analyzovat, navrhnout a vytvořit prototyp architektury pro tvorbu dopravních 
digitálních dvojčat -- moderní formy digitálních modelů dopravních procesů, využívaných pro 
pochopení vztahů a předvídání dopadů plánovaných změn, založených na IoT a sběru dat z 
chytrých senzorů. Architektura bude zaměřena na sběr, uložení a předzpracování dopravních 
dat a dat s dopravou spojených, stanovení stabilních postupů pro tvorbu základních simulačních 
modelů dopravy pro dopravní dvojče a pro napojení simulace na datové zrdroje, rozhraní mezi 
měřenými daty a daty vyžadovanými modelem, analýzu alternativ pro řízení dopravy a testování 
nových algoritmů. 

Literatura / References: 
1. FARSI, Maryam, et al. (ed.). Digital Twin Technologies and Smart Cities. Springer International 
Publishing, 2020. 
2. KUMAR, Sathish AP, et al. A novel digital twin-centric approach for driver intention prediction 
and traffic congestion avoidance. Journal of Reliable Intelligent Environments, 2018, 4.4: 199- 
209. 
3. LU M. (Ed.) Cooperative Intelligent Transport Systems: Towards High-Level Automated 
Driving. IET, London, 2019. 
4. VREESWIJK, J., et al. Managing automated vehicle at signalized intersections. In: Proceedings: 
International Conference on Intelligent Transport Systems in Theory and Practice, mobil.TUM, 
Munich, 2017. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Témata disertačních prací k přijímacímu řízení 
do doktorského studijního programu 

na ČVUT v Praze Fakultu dopravní 
Topics of dissertations for the admission procedure 

to the doctoral program 
at the CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 

 
 

 

 

Zahájení studia - 1. říjen 2021 
Commencement of Study: 1. October 2021 

Ústav / Department: K614 
 

 

Studijní program: Inteligentní dopravní systémy 
Study programme: Intelligent Transport Systems 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. 

Téma: 
Predikce dopravních anomálií na silniční síti na základě zpracování Big Data 

Topic: 
Prediction of traffic anomalies on the road network based on Big Data processing 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Dopravní anomálie mohou způspobit kongesce a jiné negativní vlivy, a tím pádem i značné 
ekonomické a celospolečenské škody, proto je třeba tyto anomálie efektivně detekovat a 
prediktovat a přijímat odpovídající opatření eliminující negativní vlivy na dopravu. Cílem této 
práce je vytvoření nástroje zpracování velkých dopravních dat a nalezení závislostí mezi 
parametry dopravního proudu a chování účastníků silničního provozu, jejich algoritmizace a 
ověření na trénovacích datech. 

Literatura / References: 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: kombinovaná 
Form of study: part-time 
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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. 

Téma: 
Uplatnění nových přístupů digitalizace sítí v tunelových systémech a na kritické infrastruktuře 

Topic: 
Applying new network digitization approaches in tunnel systems and critical infrastructure 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Tunelové systémy a klíčové úseky dopravní infrastruktury představují zásadní komponenty 
dopravní infrastruktury, proto je nutné v co největší míře využívat moderní přístupy digitalizace 
při jejich provozu a dohledu, aby byla zajištěna jejich spolehlivost a kontinuita provozu a 
eliminovaly se negativní vlivy vedoucí k omezení provozu či jejich kompletnímu uzavření. Cílem 
této práce bude vytvoření souboru řešení digitalizace sítí v tunelových systémech a na kritické 
infrastruktuře s ohledem na již existující systémová řešení a jejich ověření na fyzické dopravní 
infrastruktuře. 

Literatura / References: 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: kombinovaná 
Form of study: part-time 

 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. 

Téma: 
Metody určování přesné polohy vozidla v městské aglomeraci 

Topic: 
Methods for determining the exact position of a vehicle in an urban agglomeration 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Přesné určování polohy hraje klíčovou roli v aplikacích dopravní telematiky a bude nabývat na 
významu v systémech autonomního řízení, kde bude nutná vysoká přesnost určování polohy 
vozidla, aby se dalo dosáhnout maximální spolehlivosti a kvality fungování řídících algoritmů, což 
je ve městech, s ohledem najejich členitost, značně komplikované. Cílem této práce je vytvoření 
nových metod přesného určování geografické polohy ve městech využívající moderní technologie 
dopravní telamatiky v kombinaci s konvenčními způsoby určování polohy. 

Literatura / References: 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. 

Téma: 
Nové přístupy ke zvýšení bezpečnosti v dopravních řešeních na bázi C-ITS 

Topic: 
New approaches to improve safety in C-ITS-based transport solutions 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Kooperativní systémy (C-ITS) poskytující místně a časově relevantní dopravní informace, jejichž 
důvěryhonost a spolehlivost do velké míry závisí na použití bezpečnostních metod, eliminujících 
riziko změny či podvrhnutí dopravních informací, což může mít fatální následky. Vzhledem k 
tomu, že technologický vývoj je velmi rychlý, je cílem této práce navrhnout a ověřit nové přístupy 
ke zvýšení bezpečnosti dopravních systémů C-ITS. 

Literatura / References: 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Témata disertačních prací k přijímacímu řízení 
do doktorského studijního programu 

na ČVUT v Praze Fakultu dopravní 
Topics of dissertations for the admission procedure 

to the doctoral program 
at the CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 

 
 

 

 

Zahájení studia - 1. říjen 2021 
Commencement of Study: 1. October 2021 

Ústav / Department: K620 
 

 

Studijní program: Inteligentní dopravní systémy 
Study programme: Intelligent Transport Systems 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

Téma: 
Geografické informační systémy v dopravě 

Topic: 
Geographic Information Systems in Transportation 

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Disertační práce se bude zaměřovat na řešení aktuální problematiky s využitím geografických 
informačních systémů. Konkrétní témata vhodná pro řešení mohou být v oblasti časové a 
prostorové hodnocení dopravní nehodovosti, využití FCD (plovoucích vozidel) dat pro popis stavu 
dopravních veličin v území, časoprostorové zhodnocení dopravní obslužnosti veřejné hromadné 
dopravy atd... 

Literatura / References: 
Běžně dostupná rozsáhlá literatura technologie GIS k prostorovým operacím. 
Matematická statistika, prostorové analýzy. 
Statistické ročenky apod. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 

Téma: 
Zkoumání možností instalace technologií ITS na oporu rostlinného charakteru 

Topic: 
Possibilities and verifying the functionality of ITS technologies installed on plant-based basis 

Doktorské téma je okruh 
Research topic is chosen from offered topics 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Disertační práce se zaměří na zkoumání možností a zjišťování praktických zkušeností s umístěním 
technologií ITS na živé přírodní materiály jako jsou stromy, keře apod. s laboratorně praktickým 
ověřením. Důležitými aspekty výzkumu jsou ověření funkčnosti a náročnosti údržby, energetické 
zabezpečení zařízení, dopady na životní prostředí a vnímání tohoto designu uživateli. 

Literatura / References: 
Přírodní materiály, možnosti využití v technické praxi. 
Provozní a servisní podmínky ITS zařízení. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 

 
 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. 

Téma: 
Využití evolučních techniky s neparametrickými metodami DEA, FDH 

Topic: 
Using evolutionary techniques with nonparametric methods DEA, FDH 

Doktorské téma je okruh Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Metody DEA a FDH využivají algoritmy lineárního programování. Cílem je prozkoumat, zda nelze 
modifikovat tyto metody a k jejich řešení využít evoluční techniky. 

Literatura / References: 
Zelinka a kol.: Evoluční techniky – principy a aplikace, BEN, 2008 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 
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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. 

Téma: 
Optimalizace řízení železniční dopravy v podmínkách ČR 

Topic: 
Optimalization of rail transport control in the Czech Republic 

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Disertační práce bude zaměřena na automatické systémy řízení železniční dopravy s možností 
optimalizace provozu v reálném čase. Cílem práce je navrhnout optimalizační a automatizační 
algoritmy stavění vlakových cest a řízení rychlosti jízdy vozidel dle aktuální dopravní situace. 

Literatura / References: 
ERTMS/ETCS specification on http://www.era.europa.eu 
Technologie a řízení dopravy I. MOJŽÍŠ, Vlastislav Tatiana MOLKOVÁ, Vyd. 1. Pardubice: 
Univerzita Pardubice, 2002. 122 s. ISBN 80-7194-424-6. 
Technologie a řízení dopravy II. – GVD Jaroslav Vonka, Tatiana Molková, Jaromír Široký, Univerzita 
Pardubice. Katedra technologie a řízení dopravy, Vydavatel: Univerzita Pardubice, 2000, ISBN 
8071942863, 9788071942863 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 

 

 

Školitel / Supervisor: 
prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. 

Téma: 
Časo-prostorová statistická analýza silniční nehodovosti v ČR a faktorů, které ji ovlivňují 

Topic: 
Spatio-temporal statistical analysis of road accidents in the CR and factors, that influence it 

Doktorské téma je okruh Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Anotace / Abstract: 
Použití moderních regresních metod pro popis nehodovosti v ČR, jejího prostorového rozložení, 
časového vývoje a zásadních určujících faktorů. Tvorba modelu, reálná práce s daty, 
programování v systému R. 

Literatura / References: 
Wood, S., 2006. Generalized Additive Models: An Introduction with R. Chapman & Hall/CRC, 
Boca Raton. 

McCullagh, P., Nelder, J., 1989. Generalized Linear Models, second ed. Chapman and Hall, Boca 
Raton 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 

http://www.era.europa.eu/
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Školitel / Supervisor: 
prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. 

Téma: 
Intenzita dopravy na Pražském okruhu – statistické modelování dat z čidel a vývoj predikcí 

Topic: 
Prague Ring trafic intensity – statistical modeling of sensor data and development of predictions 

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Návrh statistických modelů pro pokročilé využití rozsáhlých časo-prostorových dat o intenzitě 
dopravy na pražském okruhu. Zejména půjde o dynamické modely konstruované jak s cílem 
odhadovat některé z charakteristik dopravního diagramu, tak o modely využitelné ke krátkodobé 
predikci intenzit. Predikce budou využívat dlouhodobé statistiky studovaného procesu intenzit 
(včetně podrobné analýzy sezónních chodů), krátkodobé historie intenzit ale i externích informací 
o počasí jakožto jedné z klíčových determinant rychlosti dopravního proudu (využívat se budou 
zejména predikce teploty dostupné z numerického předpovědního modelu počasí). 

Literatura / References: 
Wood, S., 2006. Generalized Additive Models: An Introduction with R. Chapman & Hall/CRC, 
Boca Raton. 
McCullagh, P., Nelder, J., 1989. Generalized Linear Models, second ed. Chapman and Hall, Boca 
Raton. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 

 

 

Školitel / Supervisor: 
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h.c. 

Téma / Topic: 
Využití teorie kvantové informatiky pro modelování nelineárních systémů 

Doktorské téma je okruh Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Jedná se o výzkum způsobu využití matematického aparátu kvantové informatiky pro 
modelování nelineárních a rozsáhlých systémů s možností aplikace v dopravě. 

Stav ve světe: Téma využívá existující matematický aparát kvantové fyziky a kombinuje ho se 
znalostmi systémového inženýrství. V tomto ohledu se jedná o zcela nové teoretické téma. 

Literatura / References: 
Svítek, M.; Quantum System Theory Principles and Applications; 1. ed. Saarbrücken: VDM 
Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010. 144 p. ISBN 978-3-639-23402-2. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 
Form of study: - choose - 
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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA 

Téma / Topic: 
Modelování a řízení silniční dopravy v městské oblasti 

Doktorské téma je dohodnuté Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Moderní a ekonomický rozvoj měst je bezesporu závislý na rozvoji infrastruktury. Především v 
centrech regionů - krajských městech závisí ekonomický rozvoj na vytvoření podmínek pro 
pohyb zboží a lidí, a tím i rozvoj silniční sítě případně vhodné využití a zefektivnění silniční sítě 
stávající. Ve velkých městech dochází k výraznému nárůstu automobilové dopravy, což klade 
velké nároky na obslužnost města. Neustále se zvyšující provoz má za následek přibývající 
kongesce a nehody, zároveň prodlužování časových prostojů a zvyšování ekologické zátěže 
města. Jako řešení se nabízí vypracování vhodné koncepce řízení systému města, která se bude 
snažit řešit a zlepšit propustnost dopravní sítě s přihlédnutím ke všem požadavkům na moderní 
trendy rozvoje dopravy ve městech a regionech. 

Literatura / References: 
Přibyl P., Svítek M.: Inteligentní dopravní systémy. BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6. 
Mueck J., Hanitzsch A., Condie H., Bielefeld Ch.: Signal management in real time for urban traffic 
networks. SMART NETS. IST-200-28090, Germany 2004. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 

 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA 

Téma / Topic: 
Modelování a řízení silniční dopravy na dálnicích 

Doktorské téma je dohodnuté Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
S rozvojem přepravních kapacit je velká poptávka po kvalitních liniových stavbách. Významnou 
liniovou stavbou je výstavba dálnice či rychlostní komunikace pro motorová vozidla. Pokud 
takováto komunikace není vybudována, dochází k přetěžování komunikací prvních a druhých 
tříd. I přes snahu nalezení řešení v podobě výstavby kapacitní liniové stavby dochází k mezním 
situacím, kde vhodným telematickým zásahem je možné zabezpečit i výrazné zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti dopravy. Projekt se zaměřuje nejen na extravilán, ale i na intravilán. 
Cílem je pomocí simulačních nástrojů optimalizovat strategie řízení silničního provozu na liniové 
komunikaci zahrnující i další externality jako je chování řidiče, vnímání telematických prvků na 
komunikaci, adekvátní reakce řidičů v dopravní proudu apod. 

Literatura / References: 
Přibyl P., Svítek M.: Inteligentní dopravní systémy. BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6. Pribyl 
P., Janota A., Spalek J.: Risk Analysis and Risk Management - Road and Rail Tunnels (in Czech), 
BEN, Praha, 2008, ISBN 978-80-7300-2140-0, pp. 528 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 
Referát vědy a výzkumu 

Konviktská 20, 110 00 Praha 1, Czech Republic 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. 

Téma: 
Hodnocení rizikovosti vybraných úseků pozemních komunikací nástroji technologie GIS 

Topic: 
Risk assessment of sections of the infrastructure in GIS 

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
- analýza vstupních východisek pro automatizované postupy hodnocení bezpečnostních 
prostorových parametrů návrhů dopravních řešení silničních tras 
- využití nástrojů technologie GIS pro algoritmizaci hodnocení, návrh prostorového datového 
modelu a příslušného aplikačního modulu, realizujícího navrhovaný algoritmus, pro standardní 
uplatnění při řešení průběhu dopravních tras 
- příkladné řešení vybraného silničního úseku v prostředí GIS 

Literatura / References: 
Technické normy výstavby pozemních komunikací 
běžně dostupná rozsáhlá literatura technologie GIS k prostorovým operacím s liniovými daty 
statistické ročenky Policie ČR o nehodovosti na silnicích 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 
Form of study: - choose - 

 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. 

Téma: 
Metody lokalizace událostí v dopravě nástroji GIS 

Topic: 
The methods of locating the events in transport in GIS 

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
- zpracování variantních návrhů řešení aktuální lokalizace událostí na dopravních liniích od 
nehod na pozemních komunikacích po odpadové kontejnery na trasách technických služeb měst 
a obcí 
- verifikace lokalizace v reálném čase a s vazbou na standardní prvky územní identifikace 
- rozšíření verifikace lokalizace událostí srovnáním s dalšími zdroji informací o území včetně 
např. pomístních názvů, významných bodů 
- příkladné řešení vzorové aktuální situace nástroji GIS 

Literatura / References: 
Dostupná rozsáhlá literatura technologie GIS k navigaci a lokalizaci prostorových jevů 
veřejně přístupná dokumentace řešení projektů ZZSHMP, CDI 
dokumentace struktury Územně identifikačního registru 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 
Referát vědy a výzkumu 

Konviktská 20, 110 00 Praha 1, Czech Republic 

 

Školitel / Supervisor: 
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 

Téma / Topic: 
Modelování a měření elektrochemických akumulátorů energie 

Doktorské téma je dohodnuté Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Elektrochemické akumulátory energie jsou v dopravě využívány mimo jiné pro trakční aplikace v 
elektrických vozidlech. Je náročné optimalizovat složitost jejich modelů s ohledem na dobrou 
shodu s realitou při složitých fyzikálě chemických procesech probíhajících v akumulátorech. 
Podpůrným prostředkem pro dobrou shodu modelu se skutečností při zajištění relativní 
jednoduchosti modelu může být provádění specificky navržených měření. Uvedené téma je třeba 
teoreticky rozpracovávat, ale má rovněž celou řadu praktických dopadů a aplikací. Téma 
předpokládá jmenování Ing. Jindřicha Sadila, Ph.D. školitelem-specialistou. 

Literatura / References: 
Glaize C., Sylvie G.: Lithium Batteries and Other Electrochemical Storage Systems, ISTE, 2013 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 

 

 
 

Školitel / Supervisor: 
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 

Téma / Topic: 
Modelování a měření elektrochemických akumulátorů energie 

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Elektrochemické akumulátory energie jsou v dopravě využívány mimo jiné pro trakční aplikace v 
elektrických vozidlech. Je náročné optimalizovat složitost jejich modelů s ohledem na dobrou 
shodu s realitou při složitých fyzikálě chemických procesech probíhajících v akumulátorech. 
Podpůrným prostředkem pro dobrou shodu modelu se skutečností při zajištění relativní 
jednoduchosti modelu může být provádění specificky navržených měření. Uvedené téma je třeba 
teoreticky rozpracovávat, ale má rovněž celou řadu praktických dopadů a aplikací. Téma 
předpokládá jmenování Ing. Jindřicha Sadila, Ph.D. školitelem-specialistou. 

Literatura / References: 
Glaize C., Sylvie G.: Lithium Batteries and Other Electrochemical Storage Systems, ISTE, 2013 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 
Referát vědy a výzkumu 

Konviktská 20, 110 00 Praha 1, Czech Republic 

 

Školitel / Supervisor: 
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 

Téma / Topic: 
Metody minimalizace chaotických jevů v systémech Smart Cities nebo státní správě 

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Procesy v komplexních sociálně-technických systémech vykazují výraznou tendenci k chaotizaci. 
To vyvolává naléhavou potřebu nalézt metodiky zajišťující prevenci nebo nápravu zvýšeného 
chaosu. Předpokládá se využití metod samoorganizace v komplexních sytémech a systémových 
aliancí. 

Literatura / References: 
Klir J. G.: Facets of Systems Science, Plenum Press, 1991 
Votruba Z. et all.: Theory of Ssytem Alliances in Transportation Sciences, Neural Network World, 
2009 
Svítek M., Postránecký M. a kol.: Města budoucnosti, Nadatur, 2018 
Novák M., Votruba Z.: Theory of Systém Complexes Reliability, Aracne Editrice, 2018 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 
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Témata disertačních prací k přijímacímu řízení 
do doktorského studijního programu 

na ČVUT v Praze Fakultu dopravní 
Topics of dissertations for the admission procedure 

to the doctoral program 
at the CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 

 
 

 

 

Zahájení studia - 1. říjen 2021 
Commencement of Study: 1. October 2021 

Ústav / Department: K617 
 

 

Studijní program: Logistika a řízení dopravních procesů 
Study programme: Logistics and Transport Processes Control 

 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. D. Teichmann, Ph.D., školitel spec.: doc. Ing. D. Mocková, Ph.D.,Ing. O. Mertlová, Ph.D. 

Téma: 
Investiční rozhodování do dopravní infrastruktury v podmínkách nejistoty 

Topic: 
Investment Decision Making to Transport Infrastrukture in Uncertainty Conditions 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Předmětem disertační práce bude výzkum potenciálu metod fuzzy smíšeného lineárního 
programování, robustního lineárního programování a případně dalších optimalizačních metod 
umožňující práci s nejistými vstupními údaji při řešení problémů souvisejících s optimální alokací 
finančních prostředků do investičních projektů v oblasti dopravní infrastruktury. V disertační práci 
budou nejprve analyzovány možné optimalizační problémy z předmětné oblasti a kvantifikace 
jejich zatížení nejistotou. Následně bude provedena charakteristika vybraných typů 
optimalizačních metod včetně požadavků na potřebnou softwarovou základnu. V experimentální 
části práce budou jednotlivé metody aplikovány na definované optimalizační problémy a závěrem 
bude vyhodnocen jejich potenciál včetně podmínek upravujících jejich využívání z pohledu jejich 
budoucích uživatelů - investorských organizací. 

Literatura / References: 
Bector, C., R.; Chandra, S.: Fuzzy Mathematical Programming and Fuzzy Matrix Games. Springer, 
2005, 236 s. ISBN 978-3-642-06265-0. 
Kouvelis, P.; Yu, G., M.: Robust Discrete Optimization and Its Applications. Springer, 1997, 358 s. 
ISBN: 978-1-4757-2620-6. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 
Referát vědy a výzkumu 

Konviktská 20, 110 00 Praha 1, Czech Republic 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D., školitel specialista: doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 

Téma: 
Systém pro podporu řízení obchodní letecké dopravy 

Topic: 
Business Aviation Management Support System 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Předmětem disertační práce bude rozvoj potenciálu optimalizačních metod při návrhu systému 
pro podporu řízení obchodní letecké dopravy, konkrétně se bude jednat o problém sdružování 
distančně dostupných letišť za účelem zvyšování efektivity provozu v síti linek leteckého 
dopravce. V disertační práci budou nejprve analyzovány možné exaktní i heuristické optimalizační 
přístupy pro řešení daného problému, bude navržen matematický model optimalizační úlohy a v 
rámci výpočetních experimentů budou identifikovány hranice jeho řešitelnosti a aplikovatelnosti 
v reálné dopravní praxi. V případě identifikace omezené implementovatelnosti z důvodu rostoucí 
výpočetní náročnosti nad rámec akceptovatelných limitů budou navrženy vhodné heuristické 
alternativy a bude provedeno jejich testování. 

Literatura / References: 
POLÁČEK, B.: Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní 
monografie (Wolters Kluwer ČR), 386 s. ISBN 978-80-7552-133-0. 
SULAIMAN, M. A.; TRIO A.: Smart Navigation Equipment Monitoring System. Yogyakarta, 
Indoniesa: Institute of Advanced Engineering and Science (IAES), 2020 198-202 s. ISBN 978-602- 
0737-62-1. 
SHAO, Q.; JIA M.; XU Ch.: A support system for civil aviation navigation equipment security 
management. In Safety Science March 2020. Elsevier, 2020, 10(2), 123 s. ISSN 0925-7535. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 

 

Školitel / Supervisor: 
Doc. Ing. D. Teichmann, Ph.D., školitel spec.: Ing. O. Mertlová, Ph.D., Ing. E. Březina, CSc. 

Téma: 
Vícekriteriální optimalizace investičních projektů do dopravní infrastruktury 

Topic: 
Multicriteria Optimization of Investment Projects to Transport Infrastructure 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Předmětem disertační práce bude výzkum potenciálu metod vícekriteriální optimalizace při 
řešení problémů souvisejících s optimální alokací finančních prostředků do investičních projektů 
v oblasti dopravní infrastruktury. V disertační práci budou nejprve analyzovány možné 
vícekriteriální optimalizační problémy z předmětné oblasti. Následně bude provedena 
charkteristika vybraných typů optimalizačních metod včetně požadavků na potřebnou 
softwarovou základnu. V experimentální části práce budou jednotlivé metody aplikovány na 
definované vícekriteriální problémy a závěrem bude vyhodnocení jejich potenciálu včetně 
podmínek upravujících jejich využívání z  pohledu jejich budoucích uživatelů - investorských 
organizací. 
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Literatura / References: 
Evans, G., W.: Multiple Criteria Decision Analysis for Industrial Engineering. Methodogy and 
Applications. CRC Press, 2017, 467 s. ISBN 978-1-498-73982-5. 

Zopounidis, C.; Pardalos, P., M.: Handbook of Multicriteria Analysis. Spinger, 2010, 455 s. ISBN 
978-3-540-92827-0. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 
 

 
Školitel / Supervisor: 
Ing. Vít Janoš, Ph.D. 

Téma: 
Indikátory dopravní infrastruktury a provozní koncepce ovlivňující Modal-Split 

Topic: 
Indicators of Transport infrastructure and operational concepts affecting Modal-Split 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Předmětem výzkumu bude stanovení indikátorů charakterizujících parametry dopravní 
infrastruktury a provozní koncepce služeb veřejné dopravy, při jejichž naplnění bude dosažitelná 
skoková změna Modal-Split. Předpokladem je využití statistických nástrojů na zpracování údajů 
z přepravních průzkumů a průzkumů dopravního chování zaměřených na modální volbu 
kvalitativní parametry nabídky (cestovní doba, vliv přestupu, vztah mezi intervalem a jízdní dobou 
apod.). 

 

The subject of the research will be the determination of indicators characterizing the parameters 
of the transport infrastructure and the operational concept of public transport services, the 
fulfillment of which will achieve a step change in Modal-Split. The prerequisite is the use of 
statistical tools for processing data from transport surveys and surveys of transport behavior 
focused on the modal choice of qualitative parameters of the offer (travel time, the effect of 
transfer, the relationship between interval and travel time, etc.). 

Literatura / References: 
Ait-Ali, A., Eliasson, J. and Warg, J. (2017): Measuring the Socio-economic Benefits of Train 
Timetables Application to Commuter Train Services in Stockholm. In: Transportation Research 
Procedia, 27, 849–856. doi: 10.1016/j.trpro.2017.12.124. 

 
Desaulniers, G. and Hickman, M. (2007): Public Transport. In: Handbook in OR & MS, Barnhart, C., 
Laporte, G.: Elsevier B.V., pp. 69–127. 

 
Johnson, D.e.a. (2006): Forecasting and appraising the impact of a regular interval timetable. In: 
Transport Policy, 13, 349–366 

 
Liebchen, C. (2008): Planung im Nah- und Fernverkehr: Mathematische Optimierungsverfahren 
decken mehr Ziele ab. In: Eisenbahntechnische Rundschau (6), 363–368. 

 
Smoliner, M., Walter, S. and Marschnig, S. (2018a): Der Weg zur optimalen Abstimmung von 
Fahrplan und Infrastruktur, Teil 1. In: ZEVrail, 142 (5), 180–184. 
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Smoliner, M., Walter, S. and Marschnig, S. (2018b): Der Weg zur optimalen Abstimmung von 
Fahrplan und Infrastruktur, Teil 2. In: ZEVrail, 142 (6-7), 212–217. 

 
Svedberg, V. (2018): Towards optimal railway track utilization based on societal benefit. Licentiate 
Thesis, Linköping University, Linköping. 

 
Walter, S. (2016): Long-Term Railway Infrastructure Development: Expansion of the Integtrated 
Timetable on Mixed-Traffic Passenger Railway Networks. Dissertation, Graz University of 
Technology, Graz. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 
 

 
Školitel / Supervisor: 
Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA 

Téma: 
Racionalizace provozních procesů v nákladní železniční dopravě se zaměřením na jednotlivé 
vozové zásilky 

Topic: 
Rationalisation of Operational Processes in Freight Railway Transport With the Focus on 
Wagonloads 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Dekompozice životního cyklu vozové zásilky na jednotlivé provozní procesy. Identifikace faktorů 
kapacity u každého z nich. Formulace metody pro identifikaci úzkých hrdel v rámci tohoto 
životního cyklu. Formulace uceleného koncepčního rámce pro racionalizaci práce seřaďovacích 
stanic, pohybu vozových zásilek v síti a skupin vozů mezi jednotlivými vlaky, s cílem zvýšit 
efektivitu provozu a přepravní rychlost a snížit jednotkové provozní náklady. Zaměření na 
provozní procesy mimo vlastní řazení vozů přes svážný pahrbek. 

Literatura / References: 
Wichser, J.: System- und Netzplanung. Band 1.3, Grundlagen der System- und Netzplanung. 
Logistik und Güterverkehr. Zürich : ETH, 2008 (případně novější verze) 
Gašparík, J. a Kolář, J.: Železniční doprava - technologie, řízení, grafikony a dalších 100 
zajímavostí. Praha : Grada Publishing, 2017 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 
Referát vědy a výzkumu 

Konviktská 20, 110 00 Praha 1, Czech Republic 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. D. Teichmann, Ph.D., školitel spec.: doc. Ing. D. Mocková, Ph.D., Ing. E. Březina, CSc. 

Téma: 
Optimalizace materiálového toku ve skladu 

Topic: 
Material Flow Optimization in the Warehouse 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Předmětem disertační práce je matematické modelování toku zásob přes vybraný typ skladu 
(obchodní, expediční, technologický). Analytická část práce bude věnována existující typologii 
skladů a možnostem modelování materiálových toků přes dané typy skladů. Cílem práce je návrh 
matematického modelu vybraného typu skladu se zaměřením na identifikaci a matematickou 
formulaci vhodných optimalizačních kritérií, všech významných omezujících podmínek, které je 
nutno při optimalizaci materiálového toku zohledňovat a také požadavků dalších částí 
logistických řetězců, např. časové požadavky pro naskladňování a vyskladňování materiálu, příp. 
zboží v závislosti na vybraném typu skladu. 

Literatura / References: 
Napolitano, M.: Time, Space & Cost Guide to Better Warehouse Design: A hands-on guide to 
help you improve the design and operations of your warehouse or distribution center. 2nd ed. 
Distribution Center Management, 2017, 135 s. ISBN 978-0-9159-1050-2. 
Muller, M.: Essentials of Inventory Management. 3rd ed. HarperCollins Leadership, 2019. 272 s. 
ISBN 978-1-4002-1237-8. 
Vandeput, N.: Inventory Optimization: Models and Simulations. De Gruyter, 2020. 318 s. ISBN 
978-3-1106-7391-3. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 
 
 
 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D., školitel spec.: Ing. Petra Skolilová, Ph.D. 

Téma: 
Zkoumání strukturálních změn v prostředí osobní letecké dopravy způsobených globální pandemií 
COVID19 se zaměřením na flotilu dopravce a nové trendy v oblasti dopravních letadel 

Topic: 
Investigation of structural changes in the passenger air transport caused by the global pandemic 
COV 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Disertační práce se zaměří na dopad globální pandemie COVID19 na osobní letecku dopravu se 
zvláštním důrazem na změny v letadlové flotile letecký dopravců a nové trendy v prostředí 
letadel určených pro osobní leteckou dopravu. Základní otázkou výzkumu je, k jakým změnám 
dojde a jejich vyhodnocení. Ke zpracocování tématu budou využity relevatní data asociace 
IATA, metody ekonomicko-matematického modelování a expertní odhady leteckých 
společností. 
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Literatura / References: 
Airline Marketing and management, Stephen Shaw 
Introduction to air transport economics, Bijan Vasigh 
Straight and Level, Stephen Holloway 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 

Téma: 
Stanovení certifikačních standardů pro prostředky HAPS 

Topic: 
Certification standards for HAPS 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Prostředky HAPS (High Altitude Pseudo-Satellite) jsou povozovány ve stratosféře, kde se 
parametry prostředí (tlak vzduchu, teplota, ionizace, radiace) výrazně odlišují od troposféry a 
odpovídají spíše stavu v termosféře - tedy ve vesmíru. Vzhledem k tomu, že prostředky HAPS 
představují novou kategorii bezpilotních prostředků, chybí často certifikační standardy pro 
provoz a konstrukci těchto prostředků, neboť standardy pro letouny se nehodí kvůli rozdílným 
fyzikálním podmínkám, standardy pro kosmické prostředky jsou naopak často příliš náročné, než 
aby je bylo možné aplikovat, pokud vezmeme v úvahu, že hlavní předností HAPS je nízká cena. 
Cílem tématu bude identifikovat relevatní normy a předpisy pro konstrukci i provoz HAPS, 
stanovit oblasti které budou vykazovat největší rozdíly mezi normami pro letouny a kosmické 
prostředky a v této oblasti navhrnout konkrétní řešení. Kokrétní řešení bude zčásti navrženo i na 
základě laboratorního testovaní některých komponentů HAPS. 
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Literatura / References: 

A) MIL-STD-810 - Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests 
b) ISO 7137:1995 - Aircraft: Environmental conditions and test procedures for airborne 
equipment 
c) ISO 49.140 - Space systems and operations 
d) ARC-STD-8070.1 - Space Flight System Design and Environmental Test 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 
 

 
Školitel / Supervisor: 
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. 

Téma: 
Výzkum provozních modelů chytrých letišť 

Topic: 
Research of operational models of smart airports 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Oblast chytrých letišť je v současnosti zaměřená na řešení multikriteriálních funkcí v oblastech 
ekonomické a provozní efektivnosti, biologické bezpečnosti, odolnosti a ekologické udržitelnosti. 
Data o provozu umožňují s pomocí modelování a simulací prověřovat nové koncepty, které jsou 
do prostředí letišť prostřednictvím nových technologií zaváděny. Téma je zaměřeno na výzkum 
nových požadavků vycházejících ze současných potřeb letišť, využití nových technických a 
technologických prostředků a vytvoření scénářů, na kterých bude možné prostřednictvím 
modelování prověřovat funkčnost nových konceptů. Pro práci budou využívány výpočetní a 
modelovací prostředky Matlabu, programovací jazyk Python, teorie hromadné obsluhy a teorie 
stochastických systémů. 

Literatura / References: 
A) Z. Alansari, S. Soomro, and M. R. Belgaum, “Smart Airports: Review and Open Research 
Issues,” in Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and 
Telecommunications Engineering, Springer International Publishing, 2019 
b) A. Blondel, M. Zintel, H. Suzuki, “Airports 4.0: Impact of Digital Transformation on Airport 
Economics,” 2015. 
c) A. Rajapaksha, N. Jayasuriya. “Smart Airport: A Review on Future of the Airport Operation,” 
2020. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Luboš Socha, Ph.D. et Ph.D. 

Téma: 
Nelineární metody hodnocení biologických signálů pro klasifikaci psychofyziologické kondice 
pilotů 

Topic: 
Nonlinear methods of evaluation of biological signals for classification of psychophysiological 
condition of pilots 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Anotace: Cílem práce je klasifikovat úroveň psychofyziologické kondice pilota pomocí snímání 
biologických signálů a jejich zpracování prostřednictvím nelineárních metod. Existuje řada 
měřitelných biologických signálů, které mohou reflektovat psychofyziologický stav jedince. V 
současnosti se pro tyto účely využívá zejména variabilita srdečního rytmu, a tedy zejména měření 
srdeční aktivity. I když se ukazuje, že srdeční aktivita je dobrým indikátorem psychofyziologické 
kondice, kombinace s hodnocením i jiných signálů by mohla zvýšit kvalitu klasifikace 
psychofyziologické kondice a možnosti komplexní interpretace fyziologických změn. Krom 
uvedeného jsou tyto signály zpravidla zpracovávány lineárními metodami, kde není zohledněna 
nelinearita a nestacionarita těchto signálů. Proto je práce orientována na využití nelineárních 
metod, jako je rekurentní kvantifikační analýza, fluktuační analýza, fraktální analýza apod. 
Aplikační hledisko výstupů je pak primárně orientováno na piloty, kde může hodnocení 
psychofyziologické kondice přinášet benefity ve formě personalizace výcviku, nebo alertingu. 

Literatura / References: 
A) ROGERS, B., D. GILES, N. DRAPER, O. HOOS a T. GRONWALD. A New Detection Method 
Defining the Aerobic Threshold for Endurance Exercise and Training Prescription Based on 
Fractal Correlation Properties of Heart Rate Variability. Frontiers in Physiology [online]. 2021, 
11. ISSN 1664-042X. Dostupné z: doi:10.3389/fphys.2020.596567 
b) ALAIMO, Andrea, Antonio ESPOSITO, Calogero ORLANDO a Andre SIMONCINI. Aircraft Pilots 
Workload Analysis: Heart Rate Variability Objective Measures and NASA-Task Load Index 
Subjective Evaluation. Aerospace. 2020, 7(9) [cit. 2021-5-18]. ISSN 2226-4310. Dostupné z: 
doi:10.3390/aerospace7090137 
c) SCHLENKER, Jakub, Vladimír SOCHA, Lucie RIEDLBAUCHOVÁ, Tomáš NEDĚLKA, Anna 
SCHLENKER, Veronika POTOČKOVÁ, Šárka MALÁ a Patrik KUTÍLEK. Recurrence plot of heart rate 
variability signal in patients with vasovagal syncopes. Biomedical Signal Processing and Control 
[online]. 2016, 25, 1-11 [cit. 2021-5-18]. ISSN 17468094. Dostupné z: 
doi:10.1016/j.bspc.2015.10.007 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. 

Téma: 
Odhad cílového času odletu letadla na základě prediktivního modelu provozu 

Topic: 
Estimation of the aircraft departure time based on operations predictive model 
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Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Plánovaní a řízeni letu je komplexní proces, který vyžaduje přítomnost rozsáhlého počtu informací 
pocházejících z různých zdrojů. V první radě jsou to letecké společnosti, které stojí za inicializací 
letových plánů, a pak je to síťový manažer, který validuje přijaté letové plány a verifikuje, jestli 
plánované trajektorie letu nekolidují s jiným provozem. Validační iterace probíhají až do chvíle, 
kdy je daný letový plán schválen a zpracováván službou řízení letového provozu na letišti odletu. 
Celkový řetězec toků letových informací uzavírá letiště, které na základě publikovaných letových 
plánů takticky usiluje o konzistenci mezi plánovanými a realizovanými odletovými časy. 
Úspěšnost této snahy je závislá na radě faktorů, které mohou být spojeny se zpožděným příletem, 
ale také se zpožděním akumulovaným na místním letišti. I když dochází k daným odchylkám mezi 
plánovaným a skutečným časem odletu letadla, je nesmírně důležité, aby se zlepšila 
předvídatelnost těchto odchylek. Zlepšení spočívá ve včasné identifikaci této odchylky, která je 
pak neprodleně distribuována všem dotčeným stranám. Účelem předkládané dizertační práce je 
zkoumat taktickou úroveň vlivu propustnosti pohybové plochy letiště na odletový slot. Analýza 
vlivu také zohledňuje platné provozní postupy a omezeni. Výzkumné aktivity spočívají v 
identifikaci úzkých hrdel na pohybové ploše letiště, které vznikají na letišti s vysokou úrovni 
provozního přetíženi. Očekává se, že včasná kvantifikace prodlev (při pojíždění letadel) v 
propustnosti pohybové plochy letiště pomocí prediktivního modelu, přispěje ke zlepšení odhadu 
odletových časů letadel. Cílem dizertační práce je vytvoření prediktivního modelu sloužícího k 
zlepšení odhadu cílového času odletu letadla v závislosti na taktické propustnosti pohybové 
plochy letiště a platných provozních postupech. 

Literatura / References: 
A) Kelleher, J., Mac Namee, B., Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics, 
second edition: Algorithms, Worked Examples, and Case Studies, MIT, 2020 
b) Kyu Choi, B., Modeling and Simulation of Discrete Event Systems 1st Edition, Wiley, 2013 
c) Young, S., Wells, A., Airport Planning & Management, Seventh Edition 7th, McGraw-Hill 
Education 2019 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 

 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Luboš Socha, Ph.D. et Ph.D. 

Téma: 
Efekt vestibulárních iluzí na provedení letu 

Topic: 
Effect of vestibular illusions on flight performance 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Cílem práce je zhodnotit, jaký efekt na provedení letu má konkrétní typ letové vestibulární iluze 
s přihlédnutím na zkušenosti pilota. Pro účely této práce bude využitý simulátor vestibulárních 
iluzí. Řešení tématu bude probíhat ve spolupráci s Ústavem leteckého zdravotnictví. Hodnocení 
se bude opírat o evaluaci letu prostřednictvím zaznamenaných letových dat při konkrétně 
navržených letových profilech. Ve všeobecnosti není v civilním letectví, na rozdíl od vojenského, 
problematika vestibulárních iluzí vůbec řešena, vyjímaje teoretickou přípravu. Tento přístup 
nebyl dosud prozkoumán a může přinést benefity pro pochopení a reagování na letové 
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vestibulární iluze, případnou integraci do leteckého výcviku, doplnění báze znalostí a zvýšení 
bezpečnosti letového provozu. 

Literatura / References: 
A) WICKENS, Christopher D., Brian P. SELF, Ronald L. SMALL, Choi B. WILLIAMS, Christina L. 
BURROWS, Brian R. LEVINTHAL a JohnW. KELLER. Rotation Rate and Duration Effects on the 
Somatogyral Illusion. Aviation Space and Environmental Medicine. 2006, 12(77), 1244-1251. 
b) LEWKOWICZ, Rafał, Paweł STRÓZAK, Bibianna BAŁAJ, Piotr FRANCUZ a Paweł 
AUGUSTYNOWICZ. Selective Auditory Attention and Spatial Disorientation Cues Effect on Flight 
Performance. Aerospace Medicine and Human Performance. 2018, 89(11), 976-984. DOI: 
10.3357/AMHP.5153.2018. ISSN 2375-6314. Dostupné také z: 
http://www.ingentaconnect.com/content/10.3357/AMHP.5153.2018 
c) NEWMAN, David. An overview of spatial disorientation as a factor in aviation accidents and 
incidents. Australia, 2007. ISBN 978-1-921165-52-8. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

 
 

 
Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Andrej Lališ, Ph.D. 

Téma: 
Vývoj řízení bezpečnosti pro aerolinie založený na systémových modelech bezpečnosti 

Topic: 
Development of safety management for airlines based on systemic prediction models of safety 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Řízení bezpečnosti patří mezi elementární prvky moderního letectví. Cílem této aktivity je 
identifikace nebezpečí a řízení rizik v reálném čase, v prostředí komplexních socio-technických 
systémů. Zejména komplexita však způsobuje, že dnes zaužívané standardy řízení bezpečnosti 
dosáhli svých limitů a že další progres je možný pouze se změnou paradigma samotného řízení 
bezpečnosti. Tuto změnu dnes již lze pozorovat v teorii bezpečnosti v tzv. systémových modelech 
bezpečnosti, tedy modelech, které vysvětlují problematiku bezpečnosti na jevech specifických pro 
komplexní socio-technické systémy a které vyžadují popis systému jako celku, aby dokázali 
odpovědět na základní bezpečnostní otázky. Cílem této práce je vývoj vybraných procesů řízení 
bezpečnosti v prostředí aerolinií s užitím nejmodernější teorie systémových modelů bezpečnosti. 

Literatura / References: 
[1] International Civil Aviation Organization (ICAO). Safety Management Manual (SMM): Doc 
9859 AN/474. ICAO, Montréal, Quebec, 3rd edition, 2013. 
[2] Leveson, N. Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety. The MIT Press, 
Cambridge, Mass, 2012. 
[3] Dekker, S. Drift into Failure: From Hunting Broken Components to Understanding Complex 
Systems. Routledge, 2018. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 

http://www.ingentaconnect.com/content/10.3357/AMHP.5153.2018
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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Andrej Lališ, Ph.D. 

Téma: 
Logistický management v plánování a provádění údržby dopravních letadel 

Topic: 
Logistics management of air transport aircraft maintenance planning and execution 

Doktorské téma je dohodnuté 
Research topic is agreed with supervisor 

Jazyk / Language: 
český 

Anotace / Abstract: 
Významnou část letecké údržby tvoří její plánování a vlastní realizace, na kterých závisí nejen 
celková kvalita provedené údržby, ale také její efektivita a nákladovost. Plánování a provádění 
údržby znamená plánovat provozní prostory, materiál, personál a jednotlivé činnosti, které tvoří 
jak vlastní údržbu, tak její přímou podporu. Logistický management zde hraje klíčovou roli, 
protože podobně jako v dodavatelských řetězcích nebo ve výrobě, je potřeba mít v potřebný čas 
dodatečné množství náhradních dílů, materiálu a nástrojů, které v danou chvíli vyžaduje 
prováděná údržba. Na druhou stranu i zde není efektivní uschovávat díly, materiál nebo nástroje, 
které údržba v dané chvíli nevyžaduje. V praxi se v závislosti na velikosti provozu může jednat o 
komplexní problém, jelikož je navázán na veškerou neurčitost, kterou v sobě letecká údržba 
obnáší. Současné možnosti modelování, predikce a rozhodování na bázi dat však umožňují další 
rozvoj této oblasti za horizont jejího současného stavu. Cílem této práce je adresovat problém 
logistického managementu v organizacích provádějících údržbu dopravních letadel pomocí 
současných možností matematického modelování a práce s daty, které by umožnili nových 
softwarových nástrojů logistického managementu v těchto organizacích. 

Literatura / References: 
[1] R. Doc Palmer. Maintenance Planning and Scheduling Handbook, McGraw Hill Professional, 
1999. 
[2] Arlow, J. a Neustadt, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná 
analýza a návrh prakticky. 2., Computer Press, 2007. 
[3] Guizzardi, G. Ontological foundations for structural conceptual models. Centre for 
Telematics and Information Technology Telematica Instituut, Enschede Enschede, 2005. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia: prezenční 
Form of study: full-time 
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Zahájení studia - 1. říjen 2021 

Commencement of Study: 1. October 2021 

 
 

Ústav / Department: K623 
 

 
Studijní program:  Smart Cities 
Study programme:   Smart Cities  
 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. 

Téma: 
Principy optimalizace senzorického vybavení malých autonomních vozidel a strojů 

Topic: 
Priciples of sensor technology optimization for small autonomous vehicles and machines 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Cílem práce je nalezení principů a metodiky pro vícekriteriální optimalizaci počtů a typů senzorů 
včetně metod zpracování dat pro malá autonomní vozidla a pracovní stroje (doručovací roboty, 
automatické zametače, parkovací stroje apod.) s předpokladem dodržení relevantní spolehlivosti, 
úplné bezpečnosti a minimalizace ceny i energetické náročnosti. 

Literatura / References: 
- Ozguner U, Acarman T, Redmill KA. Autonomous ground vehicles. Artech House; 2011. 
- Cheng H. Autonomous intelligent vehicles: theory, algorithms, and implementation. Springer 
Science & Business Media; 2011 Nov 15. 
- Miller CA, Parasuraman R. Who's in charge?; intermediate levels of control for robots we can live 
with. InSMC'03 Conference Proceedings. 2003 IEEE International Conference on Systems, Man and 
Cybernetics. Conference Theme-System Security and Assurance (Cat. No. 03CH37483) 2003 Oct 8 
(Vol. 1, pp. 462-467). IEEE. 
- Dignum V. Responsible artificial intelligence: how to develop and use AI in a responsible way. 
Springer Nature; 2019 Nov 4. 
- Bizon N, Dascalescu L, Tabatabaei NM, editors. Autonomous vehicles: intelligent transport 
systems and smart technologies. Nova Science Publishers; 2014. 
 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční 
Form of study: full-time 

 
 
 


