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Commencement of Study: 1. October 2020 
 
 

Ústav / Department: K611  
 
 
Studijní program: Dopravní systémy a technika  
Study programme: Transportation Systems and Technology  

 

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

 
Téma:  
Analýza dopravních nehodových dat 

 
Topic:  
Analysis of transportation accidental data  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is chosen from offered topics  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 vzniknou právě kombinací jednoduchých příčin a ty se velmi těžko zjišťují. Cílem této 

disertační práce je zkoumání nebezpečnosti situací v dopravě, které vznikají kombinací 

jednoduchých příčin dopravních nehod. Výzkum se bude opírat o diskrétní nehodová data z 

dotazníků. 
 

Literatura / References: 
 

Nagy Ivan, Suzdaleva Evgenia : Algorithms and Programs of Dynamic Mixture Estimation. Unified 
Approach to Different Types of Components, Springer, (Cham 2017) SpringerBriefs in Statistics 
[2017] 

 
Kárný Miroslav, Böhm Josef, Guy Tatiana Valentine, Jirsa Ladislav, Nagy Ivan, Nedoma Petr, Tesař 
Ludvík : Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms, Springer, (London 2006) 
[2006] 
Santner, Thomas J., Duffy, Diane E.: The Statistical Analysis of Discrete Data. Springer, 1989 V. 
Peterka. “Bayesian system identification,” in Trends and Progress in System Identification, P.  
Eykhoff, Ed. Oxford: Pergamon Press, 1981, pp. 239–304. 

 
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

  Forma studia: prezenční   
Form of study: full-time 

 



 
 
 
 
 
 

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: 
 

 

    
 

  Research topic is agreed with supervisor  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 lowresolution 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  

 
 

 

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

 
Téma:  
Integrace autonomních vozidel do řízení dopravy 

 
Topic:  
Integration of autonomous vehicles to traffic management 
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Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is agreed with supervisor  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 téti 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  Jazyk / Language:  

  Research topic is chosen from offered topics  český  
        

Anotace / Abstract: 
 

Autonomní mobilita není problémem jen na silnicích, ale i na železnici. Cílem této dizertace je 
vývoj expertního systému simulujícího rozhodovací procesy strojvedoucího na základě vstupů, 
jako jsou výstupy detektorů překážek, požáru, hluku a dalších (Perception system), ze systémů 
sledujících konfiguraci a stav jednotlivých modulů, stav trati (tunel, přejezd) apod.  

Tento rozhodovací systém bude spolupracovat s ostatními interními i externími systémy (např. ETCS 
 

- European Train Control System). V rámci práce dojde k analýze možných vstupů, požadavků na 
výstup i na technické řešení. Dojde k vytvoření báze znalostí a bude vytvořen expertní systém 
nahrazující rozhodování strojvedoucího. Tento algoritmus bude ověřen na měřených i simulačních 
datech, bude stanovena jeho účinnost i diskutovány rizika. 
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Literatura / References: 
 

1. Flammini F. Railway Safety, Reliability, and Security: Technologies and Systems 
Engineering. IGI GLobal, 2012  
2. Siler F.; Buckley J.J. Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning. Wiley, 2005. 

 
3. Niyasdeen A. Automated Train Control and Supervision System. Thesis. Kingston 
University London, April 2017. 

 
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

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

 
 

 

Školitel / Supervisor:  
doc. Ing. Evženie Uglickich, CSc. 

 
Téma:  
Inicializace modelu směsi dsitrbucí 

 
Topic:  
Mixture initialization  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is agreed with supervisor  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
Inicializace je známá jako důležitá úloha v rámci klasifikace na základě modelu směsi distribucí. Z 

praktického hlediska je správná inicializace komponent směsi nezbytná pro úspěšný start algoritmu 

odhadu směsi a následné klasifikace. Disertační práce bude zaměřena na zmíněnou problematiku. 

 

Literatura / References:  
1. Bernardo J.; Smith A. Bayesian Theory. John Wiley & Sons, 1997  
2. Tanner M. Tools for statistical inference. Springer Verlag, 1993  
3. Titterington D.; Smith A.; Makov U. Statistical Analysis of Finite Mixtures. John Wiley, 1985  
4. Kárný M.; Böhm J.; Guy T.V.; Jirsa L.; Nagy I.; Nedoma P.; Tesař L. Optimized Bayesian  
Dynamic Advising: Theory and Algorithms. Springer, 2005 

 
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 2020  
Commencement of Study: 1. October 2020  

 
 

Ústav / Department: K612 
 
 

 

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

 

Školitel / Supervisor:  
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. 

 
Téma:  
Volba druhu dopravy uživateli a její aplikace v ekonomickém hodnocení dopravních cest 

 
Topic:  
Choice of mode of transport users and their application in the economic evaluation  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is - choose -  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
Předmětem disertační práce bude provést analýzu přepravních vztahů v meziregionálních relacích 

a vytvořit rozhodovací model, který na základě provozních a technických parametrů vybraných 

druhů dopravy rozpozná, podle jakých kritérií se uživatelé dopravních cest rozhodují při volbě druhu 

dopravy. Vstupní data budou získána z osobních dotazníků, přepravních průzkumů ve veřejné 

dopravě a průzkumů intenzit dopravy na pozemních komunikacích a dat od dopravců. Model bude 

následně aplikován při rozhodování, do kterých dopravních cest je vhodné investovat prostředky, 

rekonstruovat je či modernizovat, kde bude třeba infrastrukturu zcela nově postavit, nebo naopak 

které nynější dopravní trasy jsou provozně neefektivní. 
 

Literatura / References: 
 

Novotný, V. - Jacura, M., - Javořík, T.: Quantifying the effects of public transport priority based 
on the potential of time savings. ISBN 978-1-5386-3825-5 (2017) 

 
Ministerstvo dopravy ČR: Metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post 
posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a 
dopravně významných vodních cest (2016) 

 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

Forma studia: prezenční   
Form of study: - choose - 
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Školitel / Supervisor:  
doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.  
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. (školitel specialista) 

 

Téma:  
Aplikace virtuální reality v prostředí silniční infrastruktury 

 
Topic:  
Application of virtual reality in the road infrastructure environment  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is agreed with supervisor  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
V současné době se ve stále větší míře aplikují moderní technologie každodenních činností člověka. Díky 

tomu je jejcih používání 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 virtuální reality do 

reálného silničního provozu, stanovit vhodné případy pro takové použití a prověřit tyto hypotézy na 

automobilových simulátorech. Mělo by se jednat o situace, kdy touto aplikací dojde ke zvýšení efektivity 

využívání silniční infrastruktury (např. použítí parkovacíh ploch pro různé účely v závisltosti na denní 

době nebo průběžná změna režimu uspořádání vícepruhé směrově nerozdělené pozemní komunikace, 

bez nutnosti reálné aplikace vodorovného dopravního značení), ale 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. 

 
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  

 
 
 

 

Školitel / Supervisor:  
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. 

 
Téma:  
Analýza využití křižovatek s předsazeným levým odbočením pomocí mikrosimulačních modelů 

 
Topic:  
Analysis of the use of intersections with with displaced left-turns using microsimulation models  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is - choose -  český  
 

       
 

Anotace / Abstract: 
 

Předmětem disertační práce bude studie a popis křižovatek s předsazeným levým odbočením typu 

Diverging Diamond Interchange (DDI) a Continuous Flow Intersection (CFI) využívaných zejména ve 

Spojených státech amerických. Cílem je pomocí mikrosimulačních modelů porovnat tyto křižovatky 

s křižovatkami běžně používanými a doporučovanými v České republice a ověřit tak možnost jejich 

využití. Následně ze získaných dat určit podmínky, při kterých je vhodné a efektivní tento typ 

křižovatek navrhovat. 
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Literatura / References:  
ALMOSHAOGEH, Meshal. Developing Warrants for Designing Continuous Flow Intersection and  
 
Diverging Diamond Interchange. Florida, 2017. Dostupné z: 
https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7040&context=etd 
University of Central Florida 
 
JUN PARK, Sung. Sensitivity analysis of operational performance under conventional 
Diamond Interchange and diverging diamond interchange. Georgia, 2017. 
 
Dostupné z: https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/59287/PARK-THESIS-2017.pdf. 
Georgia Institute of Technology 
 
LLOYD, Holly. A Comprehensive Sagety Analysis of Diverging Diamond Interchange Utah, 2016. 

Dostupné také z: https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6104&context=etd. 

Utah State University  
RAY RESSEL, Nicholas. Insights into the first three Diverging Diamond Interchanges in Missouri.  
Missouri, 2012. Dostupné také z:  
https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/35414/research.pdf.pdf?sequenc  
e=2. University of Missouri.   
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1  
 

Forma studia: prezenční  
Form of study: - choose - 
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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 2020  
Commencement of Study: 1. October 2020  

 
 
 
 

Ústav / Department: K616 
 
 
 

 

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

 

Školitel / Supervisor:  
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. 

 
Téma:  
Vývoj nástrojů a systémů pro podporu jízdy pro závodní motocykly. 

 
Topic:  
Development of tools and systems for driver support for racing motorcycles.  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is agreed with supervisor  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
Výzkumná činnost v oblasti jízdní dynamiky jednostopých vozidel má na katedře K616 mnohaleté 

zkušenosti. Vznikl zde i studentský závodní tým CTU Lions, který má za sebou vývoj několika 

vlastních prototypů závodních motocyklů. Toto zázemí tak vytváří vhodný prostor pro rozšíření a 

adaptaci pokročilých interaktivních technologií do oblasti motorsportu. Úkolem bude, na základě 

zkušeností z projektu MotoStudent, na reálných vozidlech a datech získaných na závodních 

okruzích, rozvinout stávající metodiky výcviku jezdců zejména silničních závodních motocyklů. 

Práce předpokládá vývoj sytému pokročilé analýzy dat naměřených během experimentů a jeho 

implementaci do nástrojů, jež pomohou zefektivnit výkony závodníků. 
 

Literatura / References: 
 

Tanelli M., Savaresi S., Corno M., Modeling, simulation and control of two-wheeled vehicles, 
John Wiley & Sons Ltd., 2014  
Šotola M., Vliv posazu řidiče motocyklu a jeho objektivní hodnocení  
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z.: SENSOR ALLIANCES INFLUENCING SAFE DRIVING, 

 
In: Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Fakulta vojenských 
technologií, 2010, p. 51-62. ISBN 978-80-254-8377-0. 

 
SEGERS, Jorge. Analysis techniques for racecar data acquisition. USA: SAE International, 2008. ISBN 
978-0-7680-1655-0. 

 
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

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

 

Téma:  
Metody pro optimalizace provozu pracovních strojů v zemědělství s využitím telematických systémů 

 

Topic:  
Methodologies for performance optimalization of agriculture machinery using telematic systems  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is agreed with supervisor  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
Moderní pracovní stroje v zemědělství jsou vybaveny telematickými jednotkami připojenými na 

CAN bus trasu stroje a přenášejí nejen chybové kódy, ale i data o využití jako například zatížení 

motoru nebo spotřebě paliva do cloudových aplikací. Tyto data mohou být využita k analýze stavu 

strojů a mohou být využita k identifikaci špatného nastavení stroje a na základě těchto dat může 

být vydáno doporučení obsluze. K optimalizaci mohou být využita i geoinformatická data například 

digitální model reliéfu, aktuální satelitní snímky nebo data z různých senzorů. Všechna tato data 

musí být pak vhodně zobrazena operátorům nebo dispečerům provozu, aby mohli v reálném čase 

konat rozhodnutí, které přinesou zefektivnění práce jednoho stroje nebo celé linky. Úkolem bude 

vyhodnotit možnosti analýzy těchto dat a návrh metod vedoucích ke zvýšení produktivity a snížení 

nákladů na provoz strojů. 
 

Literatura / References:  
Addicott, James E. The Precision Farming Revolution: Global Drivers of Local Agricultural Methods.  
Palgrave Macmillan, 2020. ISBN 978-981-13-9685-4. 

 
PŘIBYL, Pavel a Miroslav SVÍTEK. Inteligentní dopravní systémy. Praha: BEN - technická 
literatura, 2001. ISBN 9788073000295. 

 
BAUER, František, Pavel SEDLÁK a Tomáš ŠMERDA. Traktory. V Brně: Mendelova zemědělská a 
lesnická univerzita, 2006. ISBN 80-86726-15-0. 

 
KROULÍK, Milan. Implementace navigačních technologií a aplikací s podporou GPS. Praha: 
Agrární komora České republiky, 2019. ISBN 978-80-88351-04-7. 

 
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

Forma studia: prezenční   
Form of study: full-time  

 
 
 
 
 
 

Školitel / Supervisor:  
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc, FEng 

 
Téma:  
Autonomní a automatizované systémy automobilu, vztah posádka a vozidlo (ADAS/HMI). 

 
Topic:  
Autonomous and automated automobile systems, crew and vehicle relationship (ADAS/HMI).  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is agreed with supervisor  český  
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Konviktská 20, 110 00  Prague 1, Czech Republic 



Anotace / Abstract: 
 
Cílem práce je vytvoření postupů a metodik na modifikace navržených systémů, jejich 
optimalizace z hlediska vztahu řidiče (posádky) a vozidla. Výsledkem práce bude i ověření 
navržených metodik a postupů na konkrétních vybraných funkcích. Problematika bude zúžena na 
systémy pro podporu řidiče osobního automobilu. Součástí práce mohou být i aplikace 
biosenzoriky a rozpoznávání zdravotního stavu řidiče (posádky). Práce by měly být realizovány 
jednak na laboratorních simulátorech a dále pak i v reálném provozu. Výsledky práce musí být v 
souladu s praktickými potřebami automobilového průmyslu. 
 
Výzkumné aktivity ve výše uvedené problematice jsou součástí strategických cílů projektu VaV EU 
H2020 a lze očekávat její podporu i v projektech s veřejnou podporou v ČR. 
 
Literatura / References:  
1. Kniha, Vozidla pro udržitelnou mobilitu,V.Volák, J.Macek, J.Vodstrčil, K. Bill, J.Machan,  
L.Vopravil, 2013, ISBN 978-80-260-3904-4 
 
2. Kniha. Quality assuarence methods applied at the development stage – application in 
the automotive industry. J.Machan, J.Tobiška, Bakošová, P.Baumruk, Praha 2008, ISBN: 978-80-
0104119-2.  
3. QFD-Konference 2009, Der Kunde hilft sparen, Wolfsburg, AutoUni, Mit QFD zum Auto des 
Jahres 2020, J.Machan, J.Tobiska. 
4. 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. Kniha, Autonomous Driving, Technical, Legal and Social Aspects, 2015, Maurer, 
Gerdes, Lenz, Winner; ISBN 978-3-662-48845-4. 
 
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 programme  
at the CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Zahájení studia - 1. říjen 2020  
Commencement of Study: 1. October 2020 

 
 

 

Ústav / Department: K618 

 
 

 

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

 

Školitel / Supervisor:  
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.  
Téma:  
Pokročilé výpočetní modelování materiálů při rázovém zatěžování 

 
Topic:  
Advanced computational modelling of materials under impact conditions  

  Doktorské téma je dohodnuté Jazyk / Language:   

  Research topic is agreed with supervisor český   

  Anotace / Abstract:     
        

Cílem práce je výzkum nelineárního dynamického chování moderních materiálů speciálně 

navrhovaných pro absorpci rázové energie. Práce je zaměřena na teorii dynamického deformačního 

chování materiálu a struktur, na šíření napěťových vln v tělesech za použití experimentálního 

vyšetřování deformačního chování pod mechanickým (statickým a zejména dynamickým) zatížením 

na mikro a makroúrovni s cílem vývoje konstitutivních modelů pro numerické simulace využívající 

metodu konečných prvků. 

 

Pro navrhování materiálů s optimalizovanou vnitřní strukturou a ochranných konstrukcí je nezbytné 
hluboké pochopení chování materiálů při impaktním zatížení, kdy dochází k absorpci tlakové vlny 
při zatížení. 

 

Dílčí úkoly práce: 
 

i) vývoj konstitutivních modelů plasticity s uvážením konečných deformací včetně implementace v 
MKP řešiči 

 
ii) aplikace navrhovaných modelů plasticity s uvážením velkých (konečných) deformací při 
dynamickém zatížení 

 

Práce bude řešena s využitím moderní laboratorní základy Ústavu mechaniky a materiálů a za 
široké mezinárodní spolupráce v této oblasti. 

 
CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 

Division of Science and Research  
Konviktská 20, 110 00  Prague 1, Czech Republic 



The aim of this work is to investigate nonlinear dynamic behaviour of modern materials specifically 

designed for shock energy absorption. The work is focused on the theory of dynamic deformation 

behaviour of material and structures, on the propagation of stress waves in bodies using 

experimental investigation of deformation behaviour under mechanical (static and especially 

dynamic) loading on micro and macro level with the aim of developing constitutive models for 

numerical simulations using the finite element method. 

 

For the design of materials with optimized internal structure and protective structures, a deep 
understanding of deformation behaviour of the materials under impact loading in which the shock 
wave is absorbed is essential. 

 

Tasks: 
 

i) development of constitutive models of plasticity considering finite deformations including 
implementation in FEM solver  
ii) application of proposed finite strain plasticity models 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: 

 

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 P. Kowalczyk, 
Measurement 135 (2019) 131–137 

 
Kong, X., Li, J., Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 10598 
(2018), Article number 105980V  
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 
L. Tian et al. Optics and Lasers in Engineering 110 (2018) 272–278 

 
Tan, Ming Chieng et al., Intelligent Decision Technologies, vol. 12, no. 3, pp. 323-334, 2018 
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1  

 

Forma studia:  prezenční 
 

Form of study: full-time  
 
 
 
 
 

 

Školitel / Supervisor:  
doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D. 

 
Téma:  
Paralelní výpočty pro řešení vysokorychlostního rázu 

 
Topic:  
High Velocity Impact Simulations in Parallel Computing Environment  

 

Doktorské téma je - vyberte - 
 

Jazyk / Language: 
 

 

   
 

 Research topic is agreed with supervisor  český  
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Anotace / Abstract: 
 
Cílem práce je výzkum nelineárního dynamického chování moderních materiálů speciálně 
navrhovaných pro absorpci rázové energie. Práce je zaměřena na teorii dynamického deformačního 
chování materiálu a struktur, na šíření napěťových vln v tělesech za použití paralelních numerických 
výpočtů s cílem vývoje konstitutivních modelů pro numerické simulace využívající metodu 
konečných prvků. 

 

Práce bude řešena s využitím moderní laboratorní základy Ústavu mechaniky a materiálů a za široké 
mezinárodní spolupráce v této oblasti. 

 

The aim of the work is the research of nonlinear dynamic behavior of modern materials specially 
designed for shock energy absorption. The work is focused on the theory of dynamic deformation 
behavior of materials and structures, on the propagation of stress waves in bodies using parallel 
numerical calculations in order to develop constitutive models for numerical simulations using the 
finite element method. 

 

The work will be solved with the use of modern laboratory bases of the Institute of Mechanics and 

Materials and with wide international cooperation in this field. 

 

Literatura / References: 
 
1) Kevin Brown, Steve Attaway, Steve Plimpton, Bruce Hendrickson, Parallel strategies for crash 
and impact simulations, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 184, 
Issues 2–4, 2000, 375-390  
2) Seung Hoon Paik, Ji Joong Moon, Seung Jo Kim, M. Lee, Parallel performance of large scale 
impact simulations on Linux cluster super computer, Computers & Structures, Volume 84, Issues 10– 
11, 2006, 732-741  
3) LS-DYNA User's Manual Version 971, Livermore Software Technology Corporation, 
Livermore, CA, 2010.  
4) David Padua, Encyclopedia of Parallel Computing, Springer Science & Business Media, 8. 9.  
2011 
 
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

Forma studia: prezenční   
Form of study: full-time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 programme  

at the CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Zahájení studia - 1. říjen 2020 
 

Commencement of Study: 1. October 2020 
 
 

 

Ústav / Department: K622 
 
 

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

 

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

 

Téma:  
Využití hierarchicky strukturovaných dat v analýze bezpečnosti dopravy 

 
Topic:  
Use of hierarchically structured data in traffic safety analysis  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is agreed with supervisor  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
Disertační práce na toto téma bude věnována výzkumu možností zvýšení efektivity práce s 

dopravně – inženýrskými daty za účelem zvýšení jejich vypovídající hodnoty a správné interpretace 

za použití ontologických nástrojů. Předmětný výzkum se zaměří na oblast bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích. Stanoveného cíle bude dosaženo vytvořením ontologie, která 

jednoznačně determinuje výklad pojmů parametrizujících řešenou problematiku. Syntézou 

ontologie a vhodného grafického modelovacího jazyka dojde k návrhu vlastního hierarchicky 

strukturovaného modelu, který bude následně validován. Pro potřeby zkoumání budou využita 

operativně získaná dopravně – inženýrská data. 
 

Literatura / References:  
ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML a unifikovaný proces vývoje aplikací: průvodce analýzou a 

návrhem objektově orientovaného softwaru. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-947-X. 

 

Guizzardi, G. Ontological foundations for structural conceptual models. 2005 

 

ŠACHL, J., ŠACHL, J. (ml.), SCHMIDT, D., MIČUNEK, T., FRYDRÝN, M.: Analýza nehod v silničním 

provozu 2, Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04638-8. 
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ELVIK R., VAA T.: The Handbook of Road Safety Measures: Elsevier, 2004, ISBN 0–08–044091–6. 

 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

Forma studia: prezenční  
Form of study: full-time  

 
 
 

 

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

 
Téma:  
Prognóza vývoje nehodovosti za nestandardních provozních podmínek 

 
Topic:  
Traffic accident rate prognosis under non-standard operation conditions  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is agreed with supervisor  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
Cílem disertační práce bude stanovení modelu vzniku nehodového děje, u kterého lze 

předpokládat přímou souvislost s nestandardními provozními podmínkami na pozemních 

komunikacích (PK). S využitím dopravně – inženýrských a matematických metod budou 

identifikovány korelace mezi parametry PK a provozními podmínkami. Výstupem bude zjištění 

vzájemných závislostí, které mají primární vliv na vznik a průběh nehodového děje. Na základě 

těchto závěrů bude přistoupeno k zobecnění identifikovaných závislostí, a to formou 

nápravných opatření. Předmětná sanační opatření budou efektivně eliminovat predikovaný 

zvýšený výskyt silničních nehod. Zjištěné závěry a navržená opatření budou prezentována 

formou webové aplikace, která umožní jejich širší využití. 
 

Literatura / References: 
 

[1] ŠACHL, J., ŠACHL, J. (ml.), SCHMIDT, D., MIČUNEK, T., FRYDRÝN, M.: Analýza nehod v 
silničním provozu 2, Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04638-8.  
[2] NAGY, I., SUZDALEVA, E.: Algorithms and Programs of Dynamic Mixture Estimation. Unified 
Approach to Different Types of Components, Springer, Cham 2017. 
[3] ELVIK R., VAA T.: The Handbook of Road Safety Measures: Elsevier, 2004, ISBN 0–08– 
044091–6.  
[4] Road Safety Manual, A manual for practitioners and decision makers on implementing safe 
system infrastructure, World Road Association PIARC, (Příručka bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, doporučení Světového silničního sdružení PIARC), 2015. 

 
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 programme  

at the CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Zahájení studia - 1. říjen 2020  
Commencement of Study: 1. October 2020  

 

 

Ústav / Department: K623 
 

 

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

 

 

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

 
Téma:  
Systémy senzorických sítí pro plošná měření dopadů dopravy na životní prostředí 

 
Topic:  
Sensor Network Technology for Measurement of Environmental Impact of Transport  

  

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is chosen from offered topics  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
Systémy senzorických sítí tvoří základ pro další technologie Smart City a IoT. Cílem tohoto tématu 

je navázat na úspěšné evropské i lokální projekty (např. CITISENSE nebo TRAFFICSENSENET) a 

rozšířit aplikace těchnto technologií pro monitorování životního prostředí se zvláštním zřetelem na 

dopad intenzívní dopravy. Doktorand bude přitom vycházet z implementací těchto technologií 

provedených ústavem K623. 
 

Literatura / References: 
 

Dargie, W., Poellabauer, C.: "Fundamentals of wireless sensor networks: theory and 
practice", John Wiley and Sons, 2010 

 
Hart, J.K., Martinez, K.: "Environmental Sensor Networks: A revolution in the earth system 

science?", Earth-Science Reviews, 2006 
 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

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

na ČVUT v Praze Fakultu dopravní 

Topics of dissertations for the admission procedure to the  
doctoral program  

at the CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 

_________________________________________________________________________ 

 

Zahájení studia - 1. říjen 2020  
Commencement of Study: 1. October 2020  

 
 

Ústav / Department: K614  
 
 

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

 

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

 
Téma:  
Elektronická identifikace a lokalizace 

 
Topic:  
Electronic identification and localization  

  

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is chosen from offered topics  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
Zpřesněná témata prací budou zaměřena na využití a propojení technologie RFID v kombinaci s 

dalšími druhy identifikace a komunikace. Očekávaným výsledkem je rozpracovat vhodné návrhy 

fungování, propojení a praktického ověření jedinečné identifikace i u drobných objektů. Snahou 

bude vytvořit praktické výstupy směřující k chytrým řešením v rámci kampusu ČVUT s možným 

překryvem i do dalších smart konceptů (města, dopravy atd.). Součástí řešení mohou být i datové 

výměny s možností globální lokalizace v rámci EGNSS. Hlavní zaměření preferuje reálné řešení, jehož 

výsledky mohou být použity v logistice a dopravě i v době nestandardních stavů (katastrofy, 

humanitární pomoci, lokální konflikty atd.). Úkolem může být i vývoj speciálních identifikátorů pro 

identifikaci a lokalizaci objektů vyžadujících zvláštní režim provozu (periodické bezpečnostní a 

technické prohlídky, kalibraci). 
 

Literatura / References:  
Mamun Bin Ibne Reaz: Radio Frequency Identification from System to Applications, 2013 Stephen 

 
B. Miles, Sanjay E. Sarma, John R. Williams: „RFID Technology and Applications“, 2008 Rozsáhlé a 
aktualizované dokumentace EGNSS a technologie RFID v aktuálních verzích. 

 
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce 

 

CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 

Division of Science and Research  
Konviktská 20, 110 00  Prague 1, Czech Republic



 

Školitel / Supervisor:  
Ing. Jana Kaliková, Ph.D. 

 
Téma:  
Aplikované informační systémy a technologie s využitím identifikace 

 
Topic:  
Applied Information Systems and Technologies in Transportation  

  

Doktorské téma je okruh 
  

Jazyk / Language: 
  

 

      
 

  Research topic is chosen from offered topics   český   
 

           
Anotace / Abstract: 

 
V rámci tématu lze řešit celou řadu specifických úkolů týkajících se návrhu a tvorby 
informačních systémů ideálně využívající vybrané formy identifikace.  
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:  
Rthur 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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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 2020  
Commencement of Study: 1. October 2020  

 
 

Ústav / Department: K617  
 

 

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

 

Školitel / Supervisor:  
doc. Ing. Josef Volek, CSc. 

 

Téma:  
Logistické aspekty elektromobility 

 

Topic:  
Logistic aspects of electromobility  

  

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is chosen from offered topics  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
V souvislosti s trendy čisté mobility a přechodu na alternativní pohony se vynořují složité problémy 
logistického zabezpečení elektromobilů. Jedná se zejména o budování sítě nabíjecích stanic, co 
představuje řešení složité úlohy diskrétní optimalizace ve stochastickém prostředí poptávky. 
Disertace bude cílit na možné přístupy řešení problémů s tím souvisejících. 

 
Literatura / References: 

 
PANCHAL, Chirag, Sascha STEGEN a Junwei LU. Review of static and dynamic wireless electric 
vehicle charging system. Karabük: Elsevier B.V., 2018 

 
[1] T. S. Bryden et al.: “Rating a Stationary Energy Storage System within a Fast Electric Vehicle 
Charging Station Considering User Waiting Times“, OI 10.1109/TTE.2019.2910401, IEEE 
Transactions on Transportation Electrification  
NETHERLANDS ENTERPRISE AGENCY. Electric vehicle charging. Nizozemsko: Netherlands Enterprise 
Agency Croeselaan 15 | 3521 BJ Utrecht, 2019 

 
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

Forma studia: kombinovaná  
Form of study: part-time 

 
CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 
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Školitel / Supervisor:  
prof. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. 

 
Téma:  
Nové marketingové trendy jako příležitost k dosažení konkurenčních výhod nadnárodních firem 

 
Topic: 

 
New marketing trends as an opportunity to achieve competitive advantages of 
multinational companies  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is agreed with supervisor  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
Hlavním cílem disertační práce je na základě teoretického a terénního výzkumu analyzovat a 

zhodnotit současný stav aplikace nových trendů v marketingu a jejich vliv na konkurenceschopnost 

firem (obecně a i pro konkrétní případ). Záměrem v dalším kroku je prokázat, jak tyto trendy 

ovlivňují ekonomickou výkonnost firmy. Mezi vedlejší cíle práce se pak řadí předpověď dalšího 

směru vývoje daných trendů a novodobé otázky uplatnění tradičního marketingu v konkurenčním 

zápase. 
 

Literatura / References: 

 

FORET, M., STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum. Jak poznávat své zákazníky. 1. vyd. Praha : 
Grada Publishing, 2003. 159 s. ISBN 80-247-0385-8.  
HART, S. Marketing Changes. London : Thomson Learning, 2003. 360 p. ISBN 1-86152-673-3.  
KOTLER, P. Inovativní marketing. Praha : Grada Publishing, 2005. 199 s. ISBN 80-247-0921-X. 

 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

Forma studia: kombinovaná   
Form of study: part-time  

 
 
 
 
 

Školitel / Supervisor:  
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 

 

Téma:  
Parametrický koordinační model pro veřejnou hromadnou dopravu 

 
Topic:  
Parametric coordination model for public transportation  

  

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is chosen from offered topics  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
Disertační práce si klade za cíl přispět k rozvoji poznání v oblasti tvorby obecného matematického 
modelu časové koordinace spojů veřejné hromadné dopravy. K návrhu parametrického 
matematického modelu budou použity metody operační analýzy, zejména metody 
matematického programování. 
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Literatura / References: 
 

Černá, A.; Černý, J. Manažerské rozhodování o dopravních systémech. Pardubice: Univerzita 
Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-849-7 

 
Palúch a kol. Optimalizácia mestskej a regionálnej pravidelnej autobusovej dopravy. Žilina: Žilinská 
univerzita, 2020 (v tisku). 

 
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce   
  
 
 
 
 
 
 

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 2020  
Commencement of Study: 1. October 2020  

 
 
 
 

Ústav / Department: K620 
 
 
 

 

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

 

 

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: 
 

 

    
 

  Research topic is - choose -  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... 
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Division of Science and Research  
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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  

 
 
 
 
 

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

 
Téma:  
Elektronizace a virtualizace systémů dopravního značení, organizace dopravy a dopravních opatření. 

 

Topic:  
Electronicisation and Virtualization of Traffic Signaling Systems, Transport Organization  

       

  Doktorské téma je okruh  Jazyk / Language:  

  Research topic is - choose -  český  
       

Anotace / Abstract: 
 

Disertační práce se zaměří na otázku hledání možné alternativy k fyzické reprezentaci a symbolům 

aktuálně užívaného dopravního značení prostředky elektronizace a virtualizace zobrazení. Je třeba 

nalezení schopnost popsání významu dopravního značení v prostorovém modelu území a zkoumat 

vhodné technologie a prostředky předání tohoto významu lokalizovaným uživatelům dopravního 

systému, včetně autonomních prostředků. 
 

Literatura / References: 
 

GIS a VR technologie, přístupy, předpisy a metodiky dopravního 

značení Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

Forma studia: prezenční Form  
of study: full-time  

 
 
 
 
 

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: 
 

 

    
 

  Research topic is chosen from offered topics  český  
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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: 
 

 

    
 

  Research topic is - choose -  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: 
 

 

    
 

  Research topic is - choose -  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. Emil Pelikán, CSc. 

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

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

  

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is - choose -  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 traffic intensity – statistical modeling of sensor data and development of predictions  

  

Doktorské téma je okruh 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

     český  
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Anotace / Abstract: 
 

Návrh statistických modelů pro pokročilé využití rozsáhlých časo-prostorových dat o intenzitě 

dopravy na pražském okruhu. Zejména půjde o dynamické modely konstruované jak s cílem 

odhadovat některé z charakteristik dopravního diagramu, tak o modely využitelné ke krátkodobé 

predikci intenzit. Predikce budou využívat dlouhodobé statistiky studovaného procesu intenzit 

(včetně podrobné analýzy sezónních chodů), krátkodobé historie intenzit ale i externích informací 

o počasí jakožto jedné z klíčových determinant rychlosti dopravního proudu (využívat se budou 

zejména predikce teploty dostupné z numerického předpovědního modelu počasí). 
 

Literatura / References: 
 

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

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

 
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

 

Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášcr  
 
 
 

 

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:   

  Research topic is - choose - 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 okruh Jazyk / Language:  

   český  
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Anotace / Abstract:   

Moderní a ekonomický rozvoj měst je bezesporu závislý na rozvoji infrastruktury. Především v 

centrech regionů - krajských městech závisí ekonomický rozvoj na vytvoření podmínek pro 

pohyb zboží a lidí, a tím i rozvoj silniční sítě případně vhodné využití a zefektivnění silniční sítě 

stávající. Ve velkých městech dochází k výraznému nárůstu automobilové dopravy, což klade 

velké nároky na obslužnost města. Neustále se zvyšující provoz má za následek přibývající 

kongesce a nehody, zároveň prodlužování časových prostojů a zvyšování ekologické zátěže 

města. Jako řešení se nabízí vypracování vhodné koncepce řízení systému města, která se bude 

snažit řešit a zlepšit propustnost dopravní sítě s přihlédnutím ke všem požadavkům na moderní 

trendy rozvoje dopravy ve městech a regionech. 
  

Literatura / References:  
Přibyl P., Svítek M.: Inteligentní dopravní systémy. BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6. 

 
Mueck J., Hanitzsch A., Condie H., Bielefeld Ch.: Signal management in real time for urban traffic 
networks. SMART NETS. IST-200-28090, Germany 2004.   
Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2   
Forma studia: vybírá uchazeč v přihlášce  

 
 

 

Školitel / Supervisor:  
doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA   
Téma / Topic:  
Modelování a řízení silniční dopravy na dálnicích  

 Doktorské téma je okruh 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  
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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 Jazyk / Language:   

  Research topic is - choose - 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  

 
 
 
 
 
 

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   
 

          

 

-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: 
 

 

    
 

  Research topic is - choose -  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  
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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 2020  
Commencement of Study: 1. October 2020  

 
 
 
 

Ústav / Department: K621  
 
 

 

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

 

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

 

Téma:  
Vývoj znalostního systému pro dozorovou činnost regulátorů letecké dopravy dle teorie Safety-II 

 
Topic: 

 
Development of safety-II knowledge management system for civil aviation authority’s 
safety oversight  

  

Doktorské téma je dohodnuté 
 

Jazyk / Language: 
 

 

    
 

  Research topic is agreed with supervisor  český  
 

         
Anotace / Abstract: 

 
Dozorová činnost regulátorů odvětví letecké dopravy je v současnosti předmětem diskusí o jejím 

dalším rozvoji, zejména v souvislosti s přechodem z dozoru založeném na shodě k dozoru založeném 

na dosahované výkonnosti. I když jsou teoretická východiska již několik let známá, technické 

prostředky po jejich zavedení dosud chybí. Podstata problému se týká konceptualizace měření 

výkonnosti, která je v provozu regulátorů značně ovlivňována neadekvátním zjednodušováním 

komplexí podstaty výkonnosti v bezpečnosti, problémem zpětného pohledu, nerealistickým 

pohledem na lidský faktor či aplikací neadekvátních modelů a metod pro hodnocení bezpečnosti. 

Cílem této práce je využít nejnovější poznatky z teorie známé jako SafetyII a navrhnout praktické 

řešení pro posun k dozoru založeném na dosahované výkonnosti. Tímto řešením je specifikace 

architektury nového znalostního systému kompatibilního se Safety-II, který bude podporovat 

vybrané případy užití z provozu regulátora letecké dopravy. 
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Anotace / Abstract: 

 
Organizace zabývající se údržbou letadlové techniky jsou od konce roku 2019 povinné 

implementovat systém řízení provozní bezpečnosti (SMS). Jedná se tedy o organizace, které nemají 

zkušenosti s SMS a v řadě případů se tak snaží aplikovat nejlepší prax a zkušenosti jiných typů 

leteckých organizací, které SMS provozují již delší dobu. Systémy řízení provozní bezpečnosti jsou 

však předmětem dalšího vývoje, který sleduje nová teoretická východiska. Tím nejnovějším 

východiskem je teorie Safety-II, která zpochybňuje některou praxi současných systémů a vytváří 

potenciál pro druhou generaci systému SMS. Cílem práce je analyzovat a navrhnout možnosti, jak 

implementovat a dále vyvíjet systém řízení provozní bezpečnosti směrem k jeho druhé generaci v 

organizacích zajišťujících údržbu letadlové techniky. Zaměřením práce je znalostní systém, který 

bude jádrem nové generace SMS. 
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Optimalizace evropského ATM systému je dlouhotrvající proces zahrnující mnoho zainteresovaných 

subjektů stejně tak jako států. Byrokracie, behaviorální ekonomika a nezbytné investice do 

infrastruktury letových navigačních služeb ztěžují účinné posílení udržitelnosti systému. Na 

vnitrostátní úrovni však evropští poskytovatelé letových navigačních služeb vyvinuli interně mnoho 

provozních vylepšení a technologických inovací, které přispívají k významnému zvýšení celkového 

výkonu systému ATM. Cílem tohoto výzkumu je prozkoumat nové metody, nástroje a provozní 

koncepty vyvinuté nebo plánované poskytovateli letových navigačních služeb, které mají při 

regionálním použití nadregionální efekt pro celkový výkon evropského ATM. 
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Téma je zaměřeno na zvýšení efektivity bezpečnostní kontroly a tedy i ochrany před protiprávními 
činy v letectví. Cílem bude hledat faktory ovlivňující efektivitu bezpečnostní kontroly, resp. 
výkonnost pracovníků bezpečnostní kontroly, jejich spokojenost a spokojenost cestujících a hledat 
vztah mezi těmito oblastmi. 
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Téma GNSS rušení a ochrany proti němu je stále rostoucí téma. Výzkumné týmy po celém světě hledají 
nové způsoby jak, toto rušení odhalovat a bránit se jeho nežádoucím účinkům. Práce si klade za cíl 
vytvoření certifikované metodiky, s jejímž využitím by byla testována odolnost 

 
přijímačů proti tomuto nezákonnému rušení GNSS signálů. Metodika by měla být aplikovatelná na 
jakýkoliv přijímač GNSS signálů, bez ohledu na oblast jeho využití. Metodika by se měla skládat z 
různých druhů testů v laboratorním prostředím, které budou využívat generátorů GNSS signálů 
a/nebo bezodrazové komory, a to účelem zajištění opakovatelnosti testů a porovnatelnosti výsledků 
mezi jednotlivý GNSS přijímači. 

 
Takto vytvořená metodika by měla být následně schválena a adaptována certifikačním orgánem, 
který by byl oprávněn k provádění testů dle této metodiky a vydávání certifikátů o různých úrovních 
odolnosti přijímačů, na základě výsledků testů. 
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Anotace / Abstract: 
Cílem této dizertační práce je studium dopravního chování obyvatel s ohledem na tvorbu denních 
programů aktivit. Nejprve dojde ke sběru dat o chování a rozhodování obyvatel s ohledem na 
chytrá města. Ty budou vytvořeny ke kalibraci matematických modelů. Cílem této práce je potom 
vytvořit mikroskopický model mobility ve městech. Předpokládaný nástroj pro tuto simulaci je SW 
MatSim. Jedná se o široce pojaté rámcové téma, k jeho upřesnění dojde po dohodě s 
doktorandem.   
Toto téma bude mít praktické využití neboť je součástí výzkumu v projektu OPVVV Smart City – 
Smart Region – Smart Community. Student či studentka mohou být zapojeni přímo do řešitelského 
týmu tohoto projektu.  Předpokládanou oblastí využítí je město Ústí nad Labem.  
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