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Ústav / Department: K611 
 

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

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

Téma: 
Analýza dopravních nehodových dat 

Topic: 
Analysis of transportation accident data 

Doktorské téma je  dohodnuté Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční 
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Školitel / Supervisor: 
Dr.-techn. Ing. Jan Přikryl 

Téma: 
Moderní metody řízení městské povrchové dopravy 

Topic: 
Advanced urban traffic control 

Doktorské téma je  dohodnuté 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 

 
 

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 
 

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.  
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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 

 
 

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

Téma: 
Autonomní řízení vlaku 

Topic: 
Autonomous train operation 

Doktorské téma je  dohodnuté 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 
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 
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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 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 
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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: 
Volutionary 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, 2008Doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 

 
 

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

Téma: 
Integrace gramatik v multijazykovém popisu aliancí 

Topic: 
Grammar integration within multilingual description of alliance model 

Doktorské téma je  okruh 
 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Cílem je nalézt aplikaci evolučních technik pro automatickou úpravu (adaptaci) 
gramatik/jazyků/automatů (akceptorů i překladových) na rozhraní aliancí 

Literatura / References: 
Votruba Z. a kol.: Theory of System Alliances in Transportation Science 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
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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 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 

 
 

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

Téma: 
Elektronická identifikace, identity - nové formy využití 

Topic: 
Electronic identification, identity - new forms of use 

Doktorské téma je  dohodnuté 
 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Cílem tématu je a bude hledání možností elektronické identifikace hlavně prostřednictvím 
bezdrátových technologií. S jejich využitím, analýzou nasbíraných senzorických dat, identifikací a 
zpracováním identit a jejich vyhodnocením s interpretaci v prostředí dopravních sítí a uzlů je 
připraven základ pro hledání hypotéz a nových přístupů. Očekávanými výsledky je rozpracování 
vhodných návrhů fungování, propojení a praktického ověření identifikace i u drobných objektů. 
Snahou bude i současně vytvořit praktické výstupy směřující k chytrým řešením v rámci kampusu 
ČVUT s překryvem i do dalších smart konceptů (města, dopravy atd.). Téma je velice vhodné pro 
hledání možností uplatnění v době nutnosti řešit odstupy v dopravě, logistice i v běžném životě. 
Zde připadá v úvahu i hledání nových funkcionalit i pro stávající technická řešení. 

Literatura / References: 
Doporučená literatura bude upřesněna na základě vybrané specializace a technologie 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
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Školitel / Supervisor: 
Ing. Kaliková Jana, Ph.D. 

Téma: 
Aplikované informační systémy a technologie s využitím identifikace      

Topic: 
Applied Information Systems and Technologies in Transportation 

Doktorské téma je  dohodnuté 
 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Témata jsou a budou zaměřena na řešení specifických úkolů spojených s návrhem, architekturou 
a tvorbou informačních systémů postavených na zpracování různých forem identifikace a 
zpracování datových sad.  
Vybírat či kombinovat lze tematické okruhy z následujícího výběru: 
- návrh informačních systémů s využitím databází 
- informační systémy pro zpracování velkých dat(NoSQL) 
- návrh a programování aplikací pro PC či mobilní platformy včetně jejich optimalizací 
- IoT (Internet věcí) a další moderní technologie využitelné v dopravě 
- identifikace a lokalizace v kombinaci s předchozími body 

Literatura / References: 
Arthur M. Langer: Analysis and Design of Information Systems, 2007 
James Lee, Tao Wei,et al.:Hands-On Big Data Modeling: Effective database design techniques for 
data architects and business intelligence, 2018 
IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for IoT, 2017      

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
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Ústav / Department: K620 
 

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

 

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

Téma: 
Geografické informační systémy v dopravě 

Topic: 
Geographic Information Systems in Transportation 

Doktorské téma je  okruh 
 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

Téma: 
Zkoumání možností instalace technologií ITS na oporu rostlinného charakteru 

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

Doktorské téma je  okruh Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 

 
 

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

Téma: 
Využití evolučních techniky s neparametrickými metodami DEA, FDH 

Topic: 
Using evolutionary techniques with nonparametric methods DEA, FDH  

Doktorské téma je  okruh 
 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 

 
 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing.  Martin Leso, Ph.D. 

Téma: 
Optimalizace řízení železniční dopravy v podmínkách ČR 

Topic: 
Optimalization of rail transport control in the Czech Republic 

Doktorské téma je  okruh 
 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Disertační práce bude zaměřena na automatické systémy řízení železniční dopravy s možností 
optimalizace provozu v reálném čase. Cílem práce je navrhnout optimalizační a automatizační 
algoritmy stavění vlakových cest a řízení rychlosti jízdy vozidel dle aktuální dopravní situace. 
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Literatura / References: 
ERTMS/ETCS specification on http://www.era.europa.eu 
Technologie a řízení dopravy I. MOJŽÍŠ, Vlastislav Tatiana MOLKOVÁ, Vyd. 1. Pardubice: 
Univerzita Pardubice, 2002. 122 s. ISBN 80-7194-424-6. 
Technologie a řízení dopravy II. – GVD Jaroslav Vonka, Tatiana Molková, Jaromír Široký, Univerzita 
Pardubice. Katedra technologie a řízení dopravy, Vydavatel: Univerzita Pardubice, 2000, ISBN 
8071942863, 9788071942863 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 

 
 

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

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

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

Doktorské téma je  okruh Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 

 
 

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

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

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

Doktorské téma je  okruh Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Návrh statistických modelů pro pokročilé využití rozsáhlých časo-prostorových dat o intenzitě 
dopravy na pražském okruhu. Zejména půjde o dynamické modely konstruované jak s cílem 
odhadovat některé z charakteristik dopravního diagramu, tak o modely využitelné ke krátkodobé 
predikci intenzit. Predikce budou využívat dlouhodobé statistiky studovaného procesu intenzit 
(včetně podrobné analýzy sezónních chodů), krátkodobé historie intenzit ale i externích informací 
o počasí jakožto jedné z klíčových determinant rychlosti dopravního proudu (využívat se budou 
zejména predikce teploty dostupné z numerického předpovědního modelu počasí). 
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Literatura / References: 
Wood, S., 2006. Generalized Additive Models: An Introduction with R. Chapman & Hall/CRC, 
Boca Raton. 
McCullagh, P., Nelder, J., 1989. Generalized Linear Models, second ed. Chapman and Hall, Boca 
Raton. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 

 
 

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

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

Doktorské téma je  okruh 
 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Jedná se o výzkum způsobu využití matematického aparátu kvantové informatiky pro 
modelování nelineárních a rozsáhlých systémů s možností aplikace v dopravě.  
Stav ve světe: Téma využívá existující matematický aparát kvantové fyziky a kombinuje ho se 
znalostmi systémového inženýrství. V tomto ohledu se jedná o zcela nové teoretické téma. 

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 

 
 

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

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

Doktorské téma je  dohodnuté Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

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

Téma / Topic: 
Modelování a řízení silniční dopravy na dálnicích 

Doktorské téma je  dohodnuté 
 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
 

 
 

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

Téma: 
Hodnocení rizikovosti vybraných úseků pozemních komunikací nástroji technologie GIS 

Topic: 
Risk assessment of sections of the infrastructure in GIS 

Doktorské téma je  okruh Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
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Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Veronika Vlčková, CSc. 

Téma: 
Metody lokalizace událostí v dopravě nástroji GIS 

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

Doktorské téma je  okruh 
 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 

 
 

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

Téma / Topic: 
Modelování a měření elektrochemických akumulátorů energie 

Doktorské téma je  okruh Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
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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 Jazyk / Language:  
český  

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
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Zahájení studia - 1. březen 2021 

Commencement of Study: 1. March 2021 

 
 

Ústav / Department: Ústav letecké dopravy 
 

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

 

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

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

Topic: 
Estimation of the aircraft departure time based on operations predictive model 

Doktorské téma je  dohodnuté Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční 

 
 

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

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

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

Doktorské téma je  dohodnuté Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Řízení bezpečnosti patří mezi elementární prvky moderního letectví. Jeho cílem 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 dosáhly 
svých limitů a že další progres je možný pouze se změnou paradigma řízení bezpečnosti. Tuto 
změnu dnes již lze pozorovat v teorii bezpečnosti v tzv. systémových modelech bezpečnosti, tedy 
modelech, které vysvětlují problematiku bezpečnosti na jevech specifických pro komplexní socio-
technické systémy a které vyžadují popis systému jakožto celku, aby dokázaly odpovědět na 
základní bezpečnostní otázky. Cílem této práce je vývoj vybraných elementů systému řízení 
provozní bezpečnosti v prostředí letišť s využitím moderní teorie systémových modelů 
bezpečnosti. 

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  kombinovaná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

 

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 2022 

Commencement of Study: 1. March 2022 

 
 

Ústav / Department: K617 
 

 
 
Studijní program:  Smart Cities 
Study programme:  Smart Cities 

 
 

Školitel / Supervisor: 
doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D. 

Téma: 
Výzkum strategií budování smart cities  

Topic: 
Smart Cities Development strategie 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Koncept smart cities je již nedílnou součástí diskursu, který zasahuje agendy managementu 
veřejného sektoru, urbanismu, udržitelného rozvoje, udržitelné mobility, energetiky, ICT apod. 
Úspěch realizace konceptů smart city závisí na mnoha faktorech, které jsou pro každý projekt 
rozdílné. Cílem, z principu holisticky pojaté, disertační práce by měla být důkladná analýza 
přístupů k budování smart cities a aktualizace metodického rámce, případně definice konkrétních 
doporučení pro úspěšnou realizaci smart city projektů reflektujících aktuální sociální, ekonomické 
a environmentální výzvy 21. století.  

Literatura / References: 
Dameri, R., P.: Smart City Implementation. Springer 2016. 
Rodríguez-Bolívar, M. P.: Transforming City Governments for Successful Smart Cities. Springer 
2015. 
Yamagata, Y.: Urban Systems Design: Creating Sustainable Smart Cities in the Internet of Things 
Era. Elsevier 2020. 
Coletta, C. Creating Smart Cities. Taylor & Francis, 2018 
Dokumenty EU 
Strategie Smart cities měst EU 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  kombinovaná 
Form of study: part-time 
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Zahájení studia - 1. březen 2022 

Commencement of Study: 1. March 2022 

 
 

Ústav / Department: K623 
 

 
Studijní program:  Smart Cities 
Study programme:  Smart Cities 
 

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

Téma: 
Principy optimalizace senzorického vybavení malých autonomních vozidel a strojů 

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

Doktorské téma je  dohodnuté Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční 

 
 

 


