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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 

 
 

 Školitel / Supervisor: 
 doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D. (školitel-specialista Ing. Tomáš Fíla, Ph.D.) 

Téma: 

Rychlá rentgenová radiografie v dynamice rázů nízkých a středních rychlostí 

Topic: 

High speed X-ray radiography in low to medium velocity impact dynamics   

 Doktorské téma je  dohodnuté 

 Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk/Language:

český 

Anotace / Abstract: 

Tématem disertační práce je využití rychlé rentgenové radiografie v dynamice rázů nízkých a 

středních rychlostí deformace. Cílem je provádět instrumentované rázové experimenty při 

rychlostech deformace v rozsahu řádově 0.1 - 1000 1/s (přibližně odpovídající nárazovým 

rychlostem 0.1 - 20 m/s) při současném rentgenovém zobrazování vzorku během rázu. Pro 

experimenty bude využíváno zařízení pro přímý ráz vybavené lineárními motory, případně 

Hopkinsonova dělená tyč v různých variantách. Pro rentgenové zobrazování bude využívána 

výkonná stacionární rentgenka v kombinaci se scintilačním panelem a rychloběžnou kamerou 

nebo moderními detektory s přímou detekcí rentgenového záření na aktivní vrstvě. Náplní práce 

bude charakterizovat jednotlivé možnosti využití rychlého rentgenového zobrazování během 

rázových experimentů, a to pro detekci vnitřních deformačních procesů v porézních materiálech či 

detekci a sledování vývoje poškození ve struktuře, včetně sledování šíření a rozvoje trhlin. V rámci 

řešení práce je předpokládáno, že kandidát provede i výzkum možností využití metod pro 

objemovou analýzu, tj. metody výpočtové tomografie, metody korelace obrazu založené na 

radiografických projekcích, případně metody kombinující informaci z rentgenového zobrazování s 

informací z povrchu vzorku. Výsledkem bude využití nové experimentální techniky pro pokročilou 

charakterizaci komplexních materiálů během rázového zatížení. 

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

široké mezinárodní spolupráce v této oblasti.     
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The topic of the dissertation is an application of high speed X-ray radiography in impact dynamics 

with low and medium impact velocities. The goal is to conduct the instrumented impact 

experiments with strain rate in range from 0.1 to 1000 1/s (approximately corresponding to the 

impact velocities of 0.1 - 20 m/s) together with high speed X-ray imaging of the specimen during 

the impact. For the experiments, the direct impact stage equipped with linear motors or a variety 

of split Hopkinson bars will be used. The high speed X-ray imaging will be performed using a 

stationary high power X-ray source in combination with a scintillation panel and high-speed camera 

or state-of-the-art direct deposition X-ray imaging detector. The subject of the dissertation will be 

to investigate capabilities of high speed X-ray imaging during the impact experiments for detection 

of deformation mechanisms in porous solids or for identification and tracking of defects in the 

specimen, including analysis of crack development and propagation. During the dissertation, it is 

expected that the candidate will research also the techniques for volumetric analysis, i.e. methods 

of computed tomography, digital image/volume correlation based on X-ray projections, or methods 

combining X-ray data with the information from the surface of the specimen. The outcome of the 

dissertation will be an application of novel experimental approach for characterization of complex 

materials under dynamic loading. 

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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 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:  Inteligentní dopravní systémy 
Study programme:  Intelligent Transport Systems 
 

Školitel / Supervisor: 
Doc. Ing. Evženie Uglickich CSc.      

Téma: 
Vícekroková predikce s dynamickými modely směsi distribucí 

Topic: 
Multi-step prediction with dynamic mixtures 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Práce se zabývá úlohou vícekrokové predikce stavu dynamického systému pomocí dynamických 
modelů směsi distribucí. Model se skládá z komponent popisujících módy chování systému a 
modelu jejich přepínání. Nutnost řešení takové úlohy lze vysvětlit pomocí jednoduchého příkladu. 
Během jízdy automobilem asistenční systém vydá řidiči varování: "Vaše jízda je nebezpečná". To 
znamená, že na základě měření ze senzorů klasifikuje asistenční systém styl jízdy (tj. aktivní 
komponentu) jako již nebezpečný a v každém okamžiku může dojít k havárii vozidla. Ve 
skutečnosti je takové varování pro řidiče zbytečné. Mnohem více informací by přinesla predikce 
vývoje stylu jízdy a varování typu: "Vaše jízda začíná být nebezpečná", tj., pokud bude řidič 
pokračovat v jízdě zjištěným stylem, vozidlo za okamžik havaruje. To je motivací tématu práce.  
Oblast použití vícekrokové predikce dynamické směsi je široká a není omezena tímto příkladem. 
K testování algoritmu budou použity simulace a reálná diskrétní data.  

Literatura / References: 
I. Nagy, E. Suzdaleva. Algorithms and Programs of Dynamic Mixture Estimation. Unified  
Approach to Different Types of Components, Springer, SpringerBriefs in Statistics, 2017.  
I. Nagy, E. Suzdaleva, T. Mlynářová.  Mixture Multi-Step-Ahead Prediction, In Proceedings of the 
16th conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International 
Society, p. 727-738.  
E. Suzdaleva, I. Nagy.  Two-layer pointer model of driving style depending on the driving 
environment, Transportation Research. Part B: Methodological vol.128, 1 (2019), p. 254-270. 

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. březen 2023 

Commencement of Study: 1. March 2023 

 
 

Ústav / Department: K614 
 

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

Školitel / Supervisor: 
Doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. 

Téma: 
Evoluční techniky a bezpečný návrh 

Topic: 
Evolutionary techniques and safety design 

Doktorské téma je  okruh Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Cílem je prozkoumat, zda je možné považovat produkt evolučního návrhu softwaru, popř. 
hardwaru za bezpečný a spolehlivý a eventuálně navrhnout metodiku, speciální datové struktury, 
evoluční  techniky a jejich omezení za tímto účelem. 

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 

 

Školitel / Supervisor: 
Doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. 

Téma: 
Optimalizace řízení železničního provozu s využitím evolučních technik 

Topic: 
Rail Traffic Optimization Using Evolutionary Techniques 

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Na železnici dochází k anomáliím (zpoždění vlaků, výluky) a proto je třeba dynamicky upravovat 
grafikon podle aktuální situace. Cílem je navrhnout optimalizační metodu s využitím evolučních 
technik. 

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: 
Ing. Marek Kalika, Ph.D. 

Téma: 
Vyhodnocování a optimalizace detekce osob a předcházení kolizí v logistických a industriálních 
parcí 

Topic: 
Evaluation and optimization of person detection and collision avoidance in logistics and 
industrial  

Doktorské téma je  dohodnuté 
 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Přeprava v rámci průmyslových a logistických parků má dopad na bezpečnost zaměstnanců a 
detekce osob s funkcemi zamezujícími srážce je jednou z možností řešení. Práce bude zaměřena 
na sběr dat a hledání řešení pomocí optimalizace přepravy v oblasti, využití funkcionalit 
autonomních vozidel a interakce člověk-stroj. Hlavní použité pojmy budou dosah radarové 
technologie, citlivost, datový tok, rozpoznávání objektů, backend, frontend a vizualizace. 

Literatura / References: 
Využity budou zdroje výrobců z oblasti automotive 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

 
 

Školitel / Supervisor: 
Ing. Marek Kalika, Ph.D. 

Téma: 
Vyhodnocování a optimalizace detekce osob a předcházení kolizí v logistických a industriálních 
parcí 

Topic: 
Evaluation and optimization of person detection and collision avoidance in logistics and 
industrial  

Doktorské téma je  okruh Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Přeprava v rámci průmyslových a logistických parků má dopad na bezpečnost zaměstnanců a 
detekce osob s funkcemi zamezujícími srážce je jednou z možností řešení. Práce bude zaměřena 
na sběr dat a hledání řešení pomocí optimalizace přepravy v oblasti, využití funkcionalit 
autonomních vozidel a interakce člověk-stroj. Hlavní použité pojmy budou dosah radarové 
technologie, citlivost, datový tok, rozpoznávání objektů, backend, frontend a vizualizace. 

Literatura / References: 
Využity budou zdroje výrobců z oblasti automotive 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D., LL.M. (školitel specialista Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.) 

Téma: 
Vozidlové kooperativní systémy a telekomunikace 

Topic: 
Vehicle cooperative systems and telecommunications 

Doktorské téma je  okruh 
 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Tématem jsou kooperativní ITS systémy a specifické postavení telekomunikací uvnitř těchto 
systémů. Jsou zkoumány aktuální směry vývoje v této dynamické oblasti a následně jsou 
analyzovány možnosti budoucího vývoje a to na úrovni teoretické, pomocí simulací a nebo na 
základě reálných testů a ověřování technologií a postupů v praxi. 

Literatura / References: 
T. Zelinka, M. Svítek, Telekomunikační řešení pro informační systmy síťových odvětví. Grada, 
2009 
Study on the Deployment of C-ITS in Europe: Final Report, Framework Contract on Impact 
Assessment and Evaluation Studies in the Field of Transport МOVE/А3/119-2013-Lot № 5 
&quot;Horizontal&quot;, 2016 
C-ITS Platform Final report Phase II chaired by the Eucopean Commission, 09/2017 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
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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 
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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  



CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 
Division of Science and Research 
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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. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA 

Téma: 
Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů 

Topic: 
Safety and reliability of ITS Systems 

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  chosen from offered topics 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Téma disertační práce cílí na problematiku zajištění bezpečnosti a spolehlivosti systémů a 
subsystémů ITS, zejména na tunelové systémy, řídicí a informační systémy apod., jež jsou 
součástí prvků na dopravní a kritické infrastruktuře. Systémy ITS musí být nejen vzájemně 
propojené pro získávaní velkého množství dat a informací na které je možné uplatňovat nové 
přístupy AI, prediktivní diagnostiky, lokalizace poruchy a odhadovaní stavu systému a jeho 
životního cyklu v závislosti na limitních stavech bodu zvratů, ale i zabezpečené proti 
kyberútokům. Všechny aspekty se promítají do směrů zabývající se návrhem, implementací, 
vyhodnocením a kontrolou. Odhalování poruch před vznikem nenadálých zejména pak 
degradačních poruch je důležitou formou vhodného diagnostického systému, jež může výrazně 
napomoci s optimalizací financí, údržby, preventivních oprav a využití nových progresivních 
metod pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti systémů. 

Literatura / References: 
Tichý, T.; Brož, J.; Bělinová, Z.; Pirník, R.: Analysis of Predictive Maintenance for Tunnel Systems. 
Sustainability 2021, Volume 13, Issue 7, 3977.  
Tichý, T.; Brož, J.; Bělinová, Z.; Kouba, P.: Predictive diagnostics usage for telematic systems 
maintenance. In 2020 Smart City Symposium Prague; IEEE Press: New York, NY, USA, 2020. ISBN 
978-1-7281-6821-0. 
Novák M., Votruba Z.: Theory of system complexes reliability, Aracne editrice, Roma, 2018, 
ISBN: 978-88-255-0801-7 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

 
 
 

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  
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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 

 
 
 

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

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Peter Vittek, Ph.D. 

Téma: 
Vývoj řízení bezpečnosti pro poskytovatele LNS založený na systémovém přístupu k bezpečnosti 

Topic: 
Development of safety management for ANS providers based on systemic approach to 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. systémovém přístupu k 
bezpečnosti, který vysvětluje problematiku bezpečnosti na jevech specifických pro komplexní 
socio-technické systémy a který vyžaduje popis systému jako celku, aby dokázal odpovědět na 
základní bezpečnostní otázky. Cílem této práce je vývoj vybraných procesů řízení bezpečnosti v 
prostředí poskytovatelů letových navigačních služeb s užitím moderní teorie systémového 
inženýrství. 

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 

 


