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Zahájení studia - 1. říjen 2022 

Commencement of Study: 1. October 2022 

 
 

Ústav / Department: K612 
 

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

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Otakar Vacín, Ph.D. 
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. (školitel specialista) 

Téma: 
Aplikace rozšířené reality v prostředí silniční infrastruktury 

Topic: 
Application of augmented reality in the road infrastructure environment 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
V současné době se ve stále větší míře aplikují moderní technologie každodenních činností 
člověka. Jejich používání je tak mezi lidmi velmi rozšířené a snadné. Současné systémy určené pro 
řízení dopravy jejichž cílem je zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy, nejsou vhodné a snadno 
aplikovatelné na celé infrastruktuře silniční sítě. Cílem práce je zjistit možnosti přímé aplikace 
rozšířené reality do reálného silničního provozu, stanovit vhodné případy pro takové použití a 
prověřit tyto hypotézy na reálných datech a v prostředí mikrosimulačních modelů. Mělo by se 
jednat o situace, kdy touto aplikací dojde ke zvýšení efektivity využívání silniční infrastruktury 
(např. použítí parkovacíh ploch pro různé účely nebo využití vyhrazených jízdních pruhů v 
závislosti na denní době, bez nutnosti reálné aplikace svislého a vodorovného dopravního 
značení). Zároveň bude provedena analýza dopadů na bezpečnost silničního provozu. 

Literatura / References: 
Minzhi L: Advanced Intelligent Vehicles control, LAP LAMBERT, 2012, ISBN-10: 9783659289668 
Přibyl, Treiber, Martin, and Arne Kesting. Traffic Flow Dynamics: Data, Models and Simulation. 
Heidelberg: Springer, 2013. 
M. Kassab, M. Berbineau, A. Vinel, M. Jonsson, F. Garcia, J. Soler: Communication Technologies 
for Vehicles,Springer 2015, ISBN: 978-3-319-17765-6 
Cacciabue P.C.: Modelling Driver Behaviour in Automotive Environments, Springer, Berlín 2007, 
ISBN 18-4628-617-4.  

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

Téma: 
Systémová koncepce dopravy v klidu pro specifikovaná území 

Topic: 
Systemic Conception of Parking Policy for Specified Areas 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Stávající řešení problematiky dopravy v klidu v České republice je zaměřeno na vytváření 
parkovacích kapacit podle normových požadavků. Parkovací plochy jsou budovány převážně ve 
veřejném prostoru a jako volně přístupné. Zpoplatnění parkování se využívá především v 
místech s nedostatkem nabídky parkovacích kapacit. Mnohde (především ve městech) jsou 
možnosti dalšího rozšiřování parkovacích kapacit vyčerpány. Stávající způsob řešení 
problematiky dopravy v klidu je tak dlouhodobě neudržitelný a je třeba hledat nová systémová 
řešení celé problematiky. Cílem disertační práce bude návrh nových standardů řešení dopravy v 
klidu pro území specifikovaná podle urbanistických a socio-ekonomických parametrů (městská 
centra, obytné okrsky, nákupní areály apod.) a vytvoření nástrojů pro hodnocení efektivity 
(multikriteriální hodnocení) a pro výběr optimálního řešení v konkrétním území (expertní 
systém se znalostní bází). Výsledky budou ověřeny v případových studiích. 

Literatura / References: 
Study on Demand and Characteristics of Parking System in Urban Areas: A Review (J.Parmar & 
P.Das & S.M.Dave, in: Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2020, vol. 7, ISSN 2095-
7564) 
The High Cost of Free Parking (D.Shoup, 2011, ISBN 9781932364965) 
Parking and the City (D.Shoup, 2018, ISBN 9781138497122) 
Parking Reform Made Easy (R.W.Willson, 2013, ISBN 9781610914451) 
Parking Management for Smart Growth (R.W.Willson, 2015, ISBN 9781610914611) 
Shared Parking (M.S.Smith, 2006, ISBN 9780874202434) 
Parking Management Best Practices (T.Litman, 2019, ISBN 9780367330125) 

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 

Topic: 
Evaluation of Rheological Properties of Asphalt Binders in Terms of Specifications in EU, Ukraine 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

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 
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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. 
 

Literatura / References: 
 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 

 
 
 

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

Téma: 
Využití recyklovaných druhotných surovin ve stavebních materiálech 

Topic: 
The Usage of recycled materials in civil construction materials  

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
V současné době se jeví jako možné řešení využití obalových  a jiných plastových materiálů v 
silničním stavitelství. Cílem je použití těchno druhotných surovin a prodloužení životnosti a 
trvanlivosti vozovek pozemních komunikací ve srovnání s konvenčním asfaltovým pojivem.  
Předpoklákdá se návrh asfaltového pojiva , návrh asfaltové směsi a vybudování pokusného úseku 
s recyklovaným plastem.  
Současně se bude provádět dlouhodobý monitoring stavby, tj.  sledování počtu a typu poruch v 
závislosti na dopravním zatížení a jednotlivých klimatických podmíkách  a to v porovnání s 
kontrolním úsekem. Cílem je získat přehled o celkových nákladech výstavby, provozu a údržby na 
vozovky s konvenčním a recyklovaným přídavkem za delší časový úsek.   

Literatura / References: 
Plastic Waste for Sustainable Asphalt Roads - Filippo Giustozzi, Sabzoi Nizamuddin, 
ISBN: 9780323857895 
RECYCLED WASTE PLASTIC FOR EXTENDING AND MODIFYING ASPHALT BINDERS - Greg White, 
University of the Sunshine Coast, Australia,Gordon Reid, MacRebur, United Kingdom, 8th 
Symposium on Pavement Surface Characteristics: SURF 2018 – Vehicle to Road Connectivity 
Brisbane, Queensland, 2018 
Use of recycled plastic in asphalt -https://austroads.com.au/latest-news/use-of-recycled-plastic-
in-asphalt 
Plastic Waste Utilization as Asphalt Binder Modifier in Asphalt Concrete Pavement - H. Naghawi, 
R. Al-Ajarmeh, R. Allouzi, A. AlKlub, K. Masarwah, A. AL-Quraini, M. Abu-Sarhan, World Academy 
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of Science, Engineering and TechnologyInternational Journal of Civil and Environmental 
Engineering Vol:12, No:5, 2018 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  kombinovaná 
Form of study: part-time 

 
 
 

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

Téma: 
Metodika zajištění bezpečnosti provozu na dálnících a silnicích 1.tříd 

Topic: 
Methodology of ensuring traffic safety on motorways and primary roads 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Stav bezpečnosti silničního provozu je důležitým socioekonomickým problémem. Nehody 
zaznamenané na dálnících a silnicích 1. tříd se vyznačují vysokou závažností svých následků 
a velkými ekonomickým škodami a mohou také příspívat ke vzniku kongescí. Účelem disertační 
práce je vypracování metodiky pro zajištění bezpečnosti provozu na základě vyhodnocení rizika 
vzniku dopravních nehod a zlepšení systému operativního řízení provozu. Součástí práce by měla 
být analýza stávajících problémů a přístupu k zajištění bezpečnosti silničního provozu a jejích 
metod, stanovení míry relativního rizika nehod v závislosti na vnějším prostředí a vývoj 
matematického modelu pro hodnocení úrovně potenciálního rizika nehod na základě souboru 
konstatních charakteristik vozovky a vyhodnocení socioekonomického efektu využité metody. 

Literatura / References: 
1. VAA, Truls. EFFECTS OF ROAD TRAFFIC SAFETY MEASURES: A PRESENTATION OF THE TRAFFIC 
SAFETY HANDBOOK [online]. Oslo, Norway, 2014 [cit. 2022-04-08]. Institute of Transport 
Economics. 
2. Ljungblad, L (2000). Road barriers and traffic safety. VTI rapport 453, 2000. 
3. Eisenberg, D. The Mixed Effects of Precipitation on Traffic Crashes. Accident Analysis and 
Prevention, Vol. 36, 2004, pp. 637–647. 
5. NILSSON, Goran. Traffic Safety Dimensions and the Power Model to Describe the Effect of 
Speed on Safety [online]. Lund Institute of Technology, 2004 [cit. 2022-04-08]. ISBN 1404-272X. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční 
Form of study: full-time 
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Zahájení studia - 1. říjen 2022 

Commencement of Study: 1. October 2022 

 
 

Ústav / Department: K618 
 

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

Školitel / Supervisor: 

prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. 

Téma: 

Metody hlubokého učení v návrhu optimálních struktur pro disipaci energie při nárazu     

Topic: 

Deep Learning Methods in the Design of Optimal Structures for Impact Energy Dissipation    

Doktorské téma je  dohodnuté 

Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk/Language:  

český 

Anotace / Abstract: 

Cílem je výzkum v oblasti využití metod hlubokého učení pro návrh, modelování a výrobu (např. 

auxetických) struktur tak, aby jedinečným způsobem byla v návrhu dosaženo optimální kombinace 

tuhosti, pevnosti a disipace energie při zachování nízké hmotností. Při návrhu bude využito všech 

možných mikrostruktur auxetik s hybridní topologií, včetně re-entrantní a chirální struktury. 

Výsledné optimální auxetické struktury budou aditivně vyrobeny a testovány při kvazistatickém a 

nízkorychlostním nárazu za účelem experimentální validace a numerického ověření. Cílem 

výzkumu je pomocí fyzikálně informovaného učení přinést nové možnosti vývoje cílených 

materiálů/struktur s požadovaným chováním pomocí systematického inverzního návrhu, zejména 

pro letecké a dopravní aplikace. 

Práce bude řešena s využitím moderní laboratorní základy Ústavu mechaniky a materiálů a za 

široké mezinárodní spolupráce v této oblasti.     

 

The goal of the PhD topic is research in the use of deep learning methods for the design, modeling 

and fabrication of structures (e.g. auxetic structures) so that an optimal combination of stiffness, 

strength and energy dissipation is uniquely achieved in the design while maintaining low mass. 

The design will take advantage of all possible auxetic microstructures with hybrid topologies, 

including re-entrant and chiral structures. The resulting optimal auxetic structures will be 

additively manufactured and tested under quasi-static and low-velocity impact for experimental 

validation and numerical verification. The goal of the research is to use physics-informed learning 

to bring new opportunities for the development of targeted materials/structures with desired 
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behaviors through systematic inverse design, especially for aerospace and transportation 

applications. 

The work will be solved using modern laboratory equipment of the Department of Mechanics and 

Materials and utilizing wide international cooperation of the Department in this field.  

Literatura / References: 

Fayolle, X. & Hild, F. Exp Mech (2014) 54: 305. https://doi.org/10.1007/s11340-013-9790-x 

J.M. Franco et al., Engineering Structures 153 (2017) 97–105 

H.Z. Xing et al., International Journal of Impact Engineering 113 (2018) 61–72 

H. L. Yue et al., Applied Mechanics and Materials, Vols. 405-408, pp. 2515-2519, 2013  

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční 

Form of study: full-time 

 
 
 

Školitel / Supervisor: 

prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D. 

Téma: 

Využití zábleskového RTG pro studium chování materiálů při nárazovém zatížení     

Topic: 

The use of Flash X-ray to study the behaviour of materials under impact loading   

Doktorské téma je  dohodnuté 

Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk/Language:  

český 

Anotace / Abstract: 

Téma disertační práce je poměrně široké - využití zábleskového rentgenu pro studium materiálů 

při zatížení nárazem. Cílem je experimentálně zkoumat dynamickou odezvu metamateriálů při 

nárazech střední a vysokou rychlostí. Experimentální zkoumání využívající experimenty s využitím 

vzduchového děla a techniky Open Hopkinson Pressure Bar (OHBP) bude použito ke studiu nových 

kompozitních materiálů a 3D tištěných struktur při nárazech vysokou rychlostí. Ke studiu 

deformační odezvy metamateriálů při nárazech bude použita naše laboratorní zařízení zábleskové 

rentgenografie (FXR). Od uchazeče se očekává, že provede a vyhodnotí experimenty s 

nárazem/proniknutím daných metamateriálů při různých rychlostech nárazu a zachytí plastickou 

deformaci a porušení vzorků v různých časových intervalech při pronikání projektilu do 

zkoumaného vzorku. Část práce by měla být zaměřena na numerické simulace nárazového děje 

pomocí komerčního MKP kódu LS-DYNA a porovnání výsledků numerických simulací s 

experimentálními snímky FXR. 

Práce bude řešena s využitím moderní laboratorní základy Ústavu mechaniky a materiálů a za 

široké mezinárodní spolupráce v této oblasti.     

The topic of the dissertation is rather broad - using Flash X-ray in studying materials in impact. The 

aim is to experimentally investigate the dynamic response of metamaterials in moderate and 

high-velocity impacts. Experimental investigation utilizing gas-gun impact experiments and Open 

Hopkinson Pressure Bar (OHBP) technique will be used to study new composite materials and 3D 

printed structures at high velocity impacts. To study the deformation response of the 

metamaterials under impactors our Flash X-ray (FXR) radiography will be used. The candidate is 
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expected to conduct and evaluate impact/penetration experiments of given metamaterials at 

various impact velocities and capture the plastic deformation and failure of the samples at 

different time intervals while penetrating the target with a projectile. A part of the work should be 

oriented at numerical simulations of the impact event using commercial FE code LS-DYNA and 

comparison of the results of numerical simulations with the experimental FXR images. 

The work will be solved using modern laboratory equipment of the Department of Mechanics and 

Materials and utilizing wide international cooperation of the Department in this field.  

Literatura / References: 

 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční 

Form of study: full-time 
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Zahájení studia - 1. říjen 2022 
Commencement of Study: 1. October 2022 

 
 

Ústav / Department: K611 
 

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

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 into traffic management 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  chosen from offered topics 

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: 
Provoz autonomních vozidel je tématem nejen 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 
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na výstup i na technické řešení. Dojde k vytvoření báze znalostí a bude vytvořen expertní systém 
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:  prezenční 
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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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc. 

Téma: 
Modelování dat elektrických vozidel 

Topic: 
Modeling of electric vehicles data 

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  chosen from offered topics 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Elektrická vozidla lze pravděpodobně chápat jako vozidla budoucnosti. Při výzkumu v oblasti 
elektrických vozidel vzniká řada úloh. Z praktického hlediska jedna z nejdůležitějších z nich je 
dojezd elektrického vozidla do příštího nabíjení. Téma disertační práce bude zaměřeno na analýzu 
dat elektrických vozidel a konstrukci vhodného modelu dojezdu.       

Literatura / References: 
E. Suzdaleva, I. Nagy. Data-based speed-limit-respecting eco-driving system, Transportation  
Research Part C: Emerging Technologies,Volume 44, 2014, pp. 253-264.  
I. Nagy, E. Suzdaleva. Algorithms and Programs of Dynamic Mixture Estimation. Unified  
Approach to Different Types of Components, Springer, SpringerBriefs in Statistics, 2017.  
Amara-Ouali Y, Goude Y, Massart P, Poggi J-M, Yan H. A Review of Electric Vehicle Load Open 
Data and Models. Energies. 2021; 14(8):2233.  
Khoo, Y.B.; Wang, C.H.; Paevere, P.; Higgins, A. Statistical modeling of Electric Vehicle electricity 
consumption in the Victorian EV Trial, Australia. Transp. Res. Part D Transp. Environ. 2014, 32, 
263–277.  

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 2022 

Commencement of Study: 1. October 2022 

 
 

Ústav / Department: K616 
 

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

Školitel / Supervisor: 
prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE 

Téma: 
Aplikace vozidlových ITS systémů a jejich vliv na chování řidiče 

Topic: 
Application of in-vehicle ITS systems and their impact on driver behavior 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Cílem práce je analýza ITS systémů aplikovaných ve vozidlech a jejich vliv na chování řidiče v rámci 
rozhraní člověk - stroj. Výsledkem práce bude navržení a ověření metodik a postupů pro konkrétní 
vybrané oblasti HMI. Práce je cílena na systémy pro podporu řidiče především osobních 
automobilů, se zaměřením na specifika vozidel IZS. Součástí práce může být zapojení přístupů a 
systémů biosenzoriky a případného rozpoznávání a posuzování zdravotního stavu řidiče. Práce 
mohou být realizovány na laboratorních simulátorech i v reálném provozu. 

Literatura / References: 
1. V.Volák, J.Macek, J.Vodstrčil, K. Bill, J.Machan, L.Vopravil: Vozidla pro udržitelnou mobilitu, 
Praha 2013, ISBN 978-80-260-3904-4 
2. J.Machan, J.Tobiška, Bakošová, P.Baumruk: Quality assurance methods applied at the 
development stage – application in the automotive industry, Praha 2008, ISBN: 978-80-01-04119 
3. Novák, M. (ed.): Reliability of Driver Car Interaction, Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2011. 216 
p. ISBN 978-80-87136-12-6.  
5. Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - et al. : Road accident 
reduction, Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2010. 280 p. ISBN 978-88-548-3550-4. 
6. Maurer, Gerdes, Lenz, Winner: Autonomous Driving, Technical, Legal and Social Aspects, 
2015, ISBN 978-3-662-48845-4. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční / kombinovaná 
Form of study: full-time  / part-time 
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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D. 

Téma: 
Alternativní pohony udržitelné mobility 

Topic: 
Alternative propulsion for sustainable mobility 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenciální 
hrozbu. K překonání těchto výzev vznikla Zelená dohoda pro Evropu (tzv. Green Deal), tj. 
přechod na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, jež účinně využívá zdroje. Celosvětově 
se téma udržitelnosti nevyhnulo ani automobilovému průmyslu. Snižování lokálních emisí je v 
poslední době řešeno převážně elektrifikací vozidel, která jezdí na lokální úrovni bez emisí. Pro 
celkovou bilanci CO2 je však rozhodující otázka získávání primární energie. 
Cílem této disertační práce je zkoumání stávajících a alternativních pohonů v dopravě, jejich 
napojení na síť a udržitelnost, a to především na reálných vozidlech. Výzkum bude zaměřený na 
využívání alternativních pohonů u silničních vozidel pro potřeby na úrovni středních až velkých 
měst (kurýrní služby, carsharing apod.). 

Literatura / References: 
[1] EUROPIAN COMMISION: The European Green Deal, Brusel, 2019 
[2] Friedemann A.: A standardized methodology for the techno-economic evaluation of 
alternative fuels – A case study, 2017 
[3] Glaize C., Sylvie G.: Lithium Batteries and Other Electrochemical Storage Systems, ISTE, 2013 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční / kombinovaná 
Form of study: full-time  / part-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 2022 

Commencement of Study: 1. October 2022 

 
 

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 
Research topic is  chosen from offered topics 

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, pocitových map, BIM datových modelů a aplikací 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: 
Výzkum provozních podmínek a životního cyklu infrastruktury a vozidel na alternativní paliva 

Topic: 
Research on the operating conditions and life cycle of alternative fuel infrastructure and 
vehicles  

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Předmětem vědeckého zájmu je stávající trend prvotního zavádění alternativních paliv do praxe, 
kde forma pilotních projektů otevírá prostor ke studiu všech okolností životního cyklu, a to nejen 
pro vozidla samotná, ale i pro infrastrukturní části. Je třeba připravit provozní metodiky a 
zhodnotit veškeré aspekty ohledně stávající technologické připravenosti, uživatelského 
komfortu, bezpečnosti a ekonomiky provozu tak, aby byly plně zřejmé kladné i záporné stránky 
těchto technologií. Výsledná disertační práce bude komplexním pohledem a posouzením 
konkrétního nasazení, například v železničním sektoru. 

Literatura / References: 
Prospects of Alternative Transportation Fuels ISBN13 (EAN): 9789811356476 
Transitions to Alternative Transportation Technologies : A Focus on Hydrogen ISBN13 
9780309121002  
Locomotives and Rail Road Transportation ISBN: 9811037876 
Dokumenty výrobců vozidel a infrastrukturních částí, zprávy pilotních projektů implementace 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  kombinovaná 
Form of study: part-time 

 
 
 
 

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 
Research topic is  chosen from offered topics 

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 
Form of study: full-time / part-time 
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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 
Research topic is  chosen from offered topics 

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 
Form of study: full-time / part-time 

 
 
 
 

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 
Research topic is  chosen from offered topics 

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 
Form of study: full-time / part-time 

 
 
 



CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 
Division of Science and Research 
Konviktská 20, 110 00  Prague 1, Czech Republic 

 
 

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

Téma: 
Využití teorie kvantové informatiky pro modelování nelineárních systémů 

Topic: 
Use of quantum informatics theory for modeling nonlinear systems 

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  chosen from offered topics 

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: full-time / part-time 

 
 
 

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

Téma / Topic: 
Uplatňování ITS v městském inženýrství 

Topic: 
Application of ITS in urban engineering 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Moderní a ekonomický rozvoj měst je bezesporu závislý na rozvoji infrastruktury a veřejného 
prostoru. Především v centrech regionů – krajských městech závisí ekonomický rozvoj na 
vytvoření podmínek pro pohyb zboží a život lidí. V rámci města je nutné řešit některá úskalí ve 
veřejném prostoru jako je uložení inženýrských sítí, koordinace inženýrských činností, 
uspořádání veřejného prostranství, koncepce veřejného prostoru, návrh systémů pro řízení 
dopravy, koordinace dopravy, sociální, ekonomické a enviromentální potřeby města, 
uplatňování chytrých řešení (Smart přístupy, SUMP) při návrzích ITS ve městě. Součástí je 
uplatnění staveb a technologií ve městě, jako jsou tunely, parkoviště, VHD, budoucí autonomní 
mobilita, a to s cílem návrhu udržitelnosti, zajištění životního cyklu a uplatnění přístupů AI, 
PDCA, CBA, BIM atp. 

Literatura / References: 
Tichý, T.; Švorc, D.; Růžička, M.; Bělinová Z. Thermal Feature Detection of Vehicle Categories in 
the Urban Area. Sustainability 2021, Volume 13, Issue 12 
Jíšová J., Tichý T., Filip J., Navrátilová K., Thomayer L.: The application of the latest territorial 
components for sustainable mobility in district cities, Advances in Environmental Engineering 
25-26 November 2021, IOP Publihlising Volume 900, 2021 
Navrátilová K, Tichý T, Fricke A., Woisetschläger D. M., Sedlák J, Ivasienko P.: Application of 
Mobility Hub for automatic parking in the city. In: 2021 Smart City Symposium Prague (SCSP). 
IEEE, 2021. p. 1-7. 978-0-7381-3158-0/21/$31.00 ©2021 IEEE  
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Svítek M., Postránecký M. a kol.: Města budoucnosti, Nadatur, Praha 2018, ISBN 978-80-7270-
058-5 
Šrytr P. a kol.: Městské inženýrství 1 a 2, Academia, Praha 2001, ISBN 80-200-0440-8. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

 
 
 

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

Téma: 
Modelování a řízení silniční dopravy v intravilánu a extravilánu 

Topic: 
Modeling and management of road transport in urban and rural areas 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
S rozvojem přepravních kapacit je velká poptávka po kvalitních dopravních stavbách, a to jak ve 
městech, tak mimo město. Komunikační síť má jisté dopravní kapacitní omezení, ale je možná 
další modifikace pomocí uplatnění prvků řízení a informování nejen na městské dopravní sítě, 
ale i dálničních komunikacích, zejména pak využitím ITS systémů a jejich vzájemné provázaní, 
preferencí vybraného druhu dopravy, C-ITS, ale i přípravy pro autonomní systémy a uplatnění 
AI. Přesto dochází k mezním dopravním situacím, kterým je možné vhodným zásahem 
předcházet a zabezpečit bezpečnost a plynulost dopravy. Využitím simulačních nástrojů je 
možné nejen prověřovat potřebná opatření pro nastavování ITS systémů, ale i optimalizovat 
strategie řízení silničního provozu na dopravní komunikační síti zahrnující i další externality jako 
je chování řidiče, vnímání telematických prvků na komunikaci, adekvátní reakce řidičů v 
dopravní proudu, vytváření kvalitního modelu dopravy apod. 

Literatura / References: 
Tichý, T.; Švorc, D.; Růžička, M.; Bělinová Z. Thermal Feature Detection of Vehicle Categories in 
the Urban Area. Sustainability 2021, Volume 13, Issue 12, 6873 
Navrátilová K, Tichý T, Fricke A., Woisetschläger D. M., Sedlák J, Ivasienko P.: Application of 
Mobility Hub for automatic parking in the city. In: 2021 Smart City Symposium Prague (SCSP). 
IEEE, 2021. p. 1-7. 978-0-7381-3158-0/21/$31.00 ©2021 IEEE  
Tichý T, Beneš J., Domácí J, Pixa R.: Implementace kooperativních systémů řízení v intravilánu a 
extravilánu, 27. Silniční konference 2019, publikace č 48, str 94 - 98 
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 
Form of study: full-time / part-time 
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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 
Research topic is  chosen from offered topics 

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: full-time / part-time 

 
 
 

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 
Research topic is  chosen from offered topics 

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 
Form of study: full-time / part-time 
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Školitel / Supervisor: 
prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 

Téma / Topic: 
Modelování a měření elektrochemických akumulátorů energie 

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  chosen from offered topics 

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: 2 

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

 
 
 

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

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

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  chosen from offered topics 

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: 2 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
Form of study: full-time / part-time 
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Topics of dissertations for the admission procedure  

to the doctoral program  
at the CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 
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Zahájení studia - 1. říjen 2022 

Commencement of Study: 1. October 2022 

 
 

Ústav / Department: K621 
 

 
Studijní program:  Provoz a řízení letecké dopravy 
Study programme:  Air Traffic Control and Management 
 
 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. 

Téma: 
Metodika hodnocení vhodnosti a efektivity Urban Air Mobility v definovaných oblastech 

Topic: 
Methodology for evaluating the suitability and efficiency of Urban Air Mobility in defined areas 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Urban Air Mobility je novým prvkem, kterým dokáže letecká doprava přispět ke zlepšení dopravy 
ve městech. Se zaměřením na přepravu cestujících a zboží zajistí využití další úrovně pro zvýšení 
kapacity a zefektivnění toku dopravy. Její začlenění je však závislé na prostředí, kam je integrace 
plánována. Ač je Urban Air Mobility přisuzována možnost zásadní změny, její akceptace 
společností spolu s efektivitou jejího použití je zásadní. Cílem práce je stanovit metodiku 
hodnocení vhodnosti implementace a efektivity Urban Air Mobility v definovaných oblastech. 

Literatura / References: 
[1] EASA: Study on the societal acceptance of Urban Air Mobility in Europe. 2021. 
[2] UIC2: Urban Air Mobility and Sustainable Urban Mobility Planning  

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční 
Form of study: full-time 

 
 
 
 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Jakub Kraus, Ph.D. 

Téma: 
Návrh zajištění funkčnosti U-space při ztrátách navigačních a řídících signálů 

Topic: 
Ensuring of continuing of U-space function in the event of loss of navigation or control signal 



CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 
Division of Science and Research 
Konviktská 20, 110 00  Prague 1, Czech Republic 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
U-space, jako evropská UTM platforma, je založená na kompletní digitalizaci s vysokou mírou 
automatizace. S tím souvisí i využívání necertifikovaných zařízení při zajišťování provozní 
bezpečnosti provozu v U-space. Potenciální ztráta potřebného signálu pro provoz tak může 
způsobit nestandardní chování systému, přičemž je třeba se na tyto situace dopředu připravit. 
Cílem práce je navrhnout způsob zajištění funkčnosti U-space i v případě výpadků těchto signálů. 

Literatura / References: 
[1] Evropská komise: Prováděcí nařízení 2021/664. 
[2] EASA: NPA 2021-14 
[3] Horváth AG: Feasibility Study about the possibility of using mobile telecommunication 
technologies for making manned aircraft electronically conspicuous in U-space 

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: 
Predikce vlivu provozních změn na výkonost procesu odbavení letadel 

Topic: 
Estimation of impact of the operational changes on ground handling performance 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Eliminace časových prodlev představuje jeden ze základních cílů strategického a operativního 
řízení letištních procesů. Letiště, jako komplexní systém spojuje různé entity, které synergicky 
zajišťují plynulý a bezpečný provoz. Takové nastavení systému, kde jsou jednotlivé aktivity a 
procesy na sebe závislé, je velice náchylné k častým provozním změnám. Vliv těchto změn na 
zúčastněné subjekty nelze generalizovat vzhledem k tomu, že vždy reflektuje současné provozní 
podmínky, intenzitu provozu atd. Jednotlivé entity se proto snaží včas eliminovat potenciální 
faktory způsobující změny nebo alespoň zmírnit následek těchto faktorů na výkonnost procesu. 
Toto vyžaduje schopnost adekvátně a dostatečně přesně predikovat další vývoj dané situace a 
odhadnout dopad na celkovou provozní situaci. Cílem dizertační práce je vytvoření prediktivního 
modelu sloužícího k hodnocení vlivů a dopadů provozních změn na celkovou úroveň a výkonnost 
procesů odbavení letadel. 

Literatura / References: 
[1] Young, S., Wells, A., Airport Planning & Management, Seventh Edition 7th, McGraw-Hill 
Education 2019 
[2] Kyu Choi, B., Modeling and Simulation of Discrete Event Systems 1st Edition, Wiley, 2013 
[3] Kelleher, J., Mac Namee, B., Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics, 
second edition: Algorithms, Worked Examples, and Case Studies, MIT, 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: 
Návrh protinámrazových a odmrazovacích technologickýh řešení pro bezpilotní letové 
prostředky 

Topic: 
Design of anti-icing and de-icing technological solutions for unmanned aerial vehicles 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Práce je zaměřena na vývoj systémů detekce námrazy a návrh protinámrazových metod, 
vhodných pro VTOL bezpilotní letadla (UAV). Hlavním cílem práce je vytvořit odpovídající 
ochranná opatření, která by zabránila degradaci aerodynamických a výkonnostních charakteristik 
vlivem námrazy. Problematice námrazy u VTOL-UAV nebyla doposud věnována dostatečná 
pozornost, resp. neexistovaly důvody, proč se jí podrobně zabývat. S rostoucím počtem 
provozovaných UAV, jejich rychlým technologickým vývojem a novými možnostmi jejich využití 
se tato situace mění a námraza se stává jejich současnou provozní limitací. Dosavadní znalosti o 
námraze a současná technologická řešení z oblasti pilotovaného letectví nejsou na VTOL-UAV 
typu multikoptér zcela aplikovatelná, a to z důvodu jejich odlišné konstrukce, mechaniky letu a 
rozdílných letových vlastností. Současná řešení anti-icing a de-icing systémů u VTOL-UAV existují 
pouze v experimentální oblasti vědeckého výzkumu a nejsou dostatečně podložené.   

Literatura / References: 
Hann, Richard & Johansen, Tor. (2020). Unsettled Topics in Unmanned Aerial Vehicle Icing. 
Liu, Y., Li, L., Chen, W., Tian, W., & Hu, H. (2019). An experimental study on the aerodynamic 
performance degradation of a UAV propeller model induced by ice accretion process. 
Experimental Thermal and Fluid Science, 102, 101-112.  
Brouwers, E.W. & Palacios, J.L. & Smith, E.C. & Peterson, A.A.. (2010). The experimental 
investigation of a rotor hover icing model with shedding. Annual Forum Proceedings - AHS 
International. 4. 2619-2635.   

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: 
Návrh konstrukce EDF motoru pro bezpilotní prostředky s vertikálním vzletem a přistáním     

Topic: 
Design of EDF engine for vertical take-off and landing unmanned vehicles    

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Disertační práce je zaměřena na vývoj a implementaci EDF (Electric Ducted Fan) motoru pro 
bezpilotní letadla. Současný trend pohonných jednotek na bezpilotních letadlech je zaměřen 
zejména na vrtulové systémy. EDF systém dosahuje většího tahu při menších rozměrech a 
umožňuje využití dodatečné manévrovatelnosti pomocí vektorování tahu. Je nutné navrhnout 
vhodnou konstrukci EDF pro toto zamýšlené použití a na vyrobených prototypech provést statické 
testy a následně dynamické testy v reálných podmínkách.   



CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 
Division of Science and Research 
Konviktská 20, 110 00  Prague 1, Czech Republic 

Literatura / References: 
HALE, Francis Joseph. Aircraft Performance and Design. Encyclopedia of Physical Science and 
Technology. Elsevier, 2003, 365-397. ISBN 9780122274107. 
DENG, Shuanghou, Siwei WANG a Zheng ZHANG. Aerodynamic performance assessment of a 
ducted fan UAV for VTOL applications. Aerospace Science and Technology. 2020, 103. ISSN 
12709638.  

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční 
Form of study: full-time 
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Zahájení studia - 1. říjen 2022 
Commencement of Study: 1. October 2022 

 
 

Ústav / Department: K617 
 

 
Studijní program:  Smart Cities 
Study programme:  Smart Cities 
 

Školitel / Supervisor: 
Doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D., školitel specialista: Ing. Petra Skolilová, Ph.D. 

Téma: 
Řešení problematiky poslední míle s využitím konceptu MaaS 

Topic: 
Solving the issue of the last mile using the concept of MaaS 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Disertační práce se zaměří na problematiku doručování zboží na poslední míli s ohledem na 
koncept MaaS. Jako příklad lze uvést sdílení přepravní kapacity známý z přepravy osob v rámci 
městské aglomerace. Toto téma je již v odborné literatuře partikulárně rozpracováno, chybí 
však propojení do funkčního provozního a obchodního modelu aplikovatelném v reálném 
městském prostředí, což by měl být cíl zvažované disertační práce.  

Literatura / References: 
Svítek M., Skobelev P., Kozhevnikov S.: Smart City 5.0 as an Urban Ecosystem of Smart Services, 
chapter in SOHOMA 2019. Studies in Computational Intelligence, vol 853. Springer, Cham, 2020, 
ISBN 978-3-030-27476-4, pp. 426 - 438 
Le Pira, M., Tavasszy, L. A., Correia, G. H. D. A., Ignaccolo, M., & Inturri, G. (2021). Opportunities 
for integration between mobility as a service (MaaS) and freight transport: A conceptual model. 
Sustainable Cities and Society, 74  

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 2022 

Commencement of Study: 1. October 2022 

 
 

Ústav / Department: K611 
 

 
Studijní program:  Smart Cities 
Study programme:  Smart Cities 
 

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

Téma: 
Téma: 
Integrace kooperativních a autonomních vozidel do řízení dopravy 

Topic: 
Integration of cooperative and automated vehicles into traffic management 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
čeština/ english 

Anotace / Abstract: 
Cooperative and automated cooperative vehicles (CAVs) are facing an enormous growth in both 
research and commercial projects. However, there is still limited knowledge of how to manage 
properly CAVs and how to integrate them into traffic and urban management. As part of this 
work, the student designs and implements algorithms for traffic control and optimization in the 
network with regard to autonomous vehicles.  
The topic is thus focusing on distributed traffic control methods using multi-agent systems. The 
algorithms will include topics such as load balancing in the network (using routing), 
recommendations for changing the speed with regard to the green wave and traffic 
harmonisation, and others. As part of this work, the possibilities will be analyzed and new 
algorithms will be designed and further verified using simulation tools to determine their impact 
on transport and the environment.     

Literatura / References: 
Vreeswijk, J., Přibyl, O., Blokpoel, R., Schindler, J., Rondinonee, M. (2017). Managing automated 
vehicle at signalized intersections. In Proceedings: International Conference on Intelligent 
Transport Systems in Theory and Practice, mobil.TUM, Munich. 
Blokpoel, R., Lu, M. (2018). 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.  
Czechowski, A., Zhang, X., Blokpoel, R. (2018). Cooperative queue data for adaptive traffic 
control. In Proceedings: The 25th ITS World Congress, Copenhagen, Denmark, 17-21 September 
2018. Paper ID EU TP1130 
Lu, M. (Ed.) (2019). Cooperative Intelligent Transport Systems: Towards High-Level Automated 
Driving. IET (Institution of Engineering and Technology), London. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční 
Form of study: full-time 
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Školitel / Supervisor: 
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. 

Téma: 
Modelování dopravního chování s ohledem na mobilitu v chytrých městech 

Topic: 
Modeling of activity behavior with respect to mobility in smart cities 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
čeština/ english 

Anotace / Abstract: 
The aim of this thesis is to learn about the factors affecting travel behavior in smart cities, 
especially with respect to new travel modes and concepts (for example mobility as a service). This 
includes mathematical modelling and microscopic simulation of daily activity plans. Part of the 
work will include modification of simulation tools, with regard to measuring the impact of policies 
focusing on mobility as a service. It will be necessary to study the existing possibilities of n 
microsimulation tools MatSim or SUMO, propose a solution to this topic and verify the approach  
in simulations.     

Literatura / References: 
Vreeswijk, J., Přibyl, O., Blokpoel, R., Schindler, J., Rondinonee, M. (2017). Managing automated 
vehicle at signalized intersections. In Proceedings: International Conference on Intelligent 
Transport Systems in Theory and Practice, mobil.TUM, Munich. 
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