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Commencement of Study: 1. March 2021 

 
 

Ústav / Department: K617 
 

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

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

Téma: 
Zkoumání strukturálních změn produktu osobní letecké dopravy způsobených globální pandemií 
COVID19   

Topic: 
Structural changes in passenger air travel due to the global COVID-19 pandemic 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Disertační práce se zaměří na dopad globální pandemie COVID-19 na produkt osobní letecké 
dopravy. Základní otázkou k řešení je, zda dojde v souvislostí s globální pandemií COVID19 ke 
strukturálním změnám v produktu osobní letecké dopravy. Disertant vytvoří model predikce 
vývoje, provede jeho validaci a vyhodnocení s ohledem na aktuální vývoj. 
Ke zpracování tématu budou vyžity relevantní statistická data asociace IATA, metody ekonomicko-
matematického modelování v konfrontaci s názory expertní skupiny složené z managementu 
leteckých společností. V časových intervalech 6 měsíců budou zkoumány jednotlivé hypotézy, kde 
bude produkt osobní letecké dopravy rozložen na 5 klíčových segmentů, které budou podrobně 
zkoumány výše popsaným způsobem. 
• Cenotvorba 
• Letový řád a síť 
• Servis 
• Fleet management 
• Aliance a obchodní spolupráce 
 

Literatura / References: 
Gold, L., Balal, E., Horák, T. et al. (2019). Health screening strategies for international air travelers 
during an epidemic or pandemic. Journal of Air Transport Management, Vol. 75, p. 27-38.  

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  kombinovaná 
Form of study: part-time 

 
 
 
 
 



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

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

Téma: 
Optimalizace rozvrhovacích úloh výrobní logistiky na bázi metaheuristických metod 

Topic: 
Optimization of Production Logistics Scheduling Problems Based on Metaheuristic Methods 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  - choose - 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Disertační práce si klade za cíl přispět k rozvoji poznání v oblasti rozvrhovacích úloh výrobní logistiky 
NP těžkých a rozsáhlých úloh praxe, kde řešení úloh naráží na nemožnost získat globální optimum v 
disponibilním čase vyčleněném pro rozhodování. Nejprve budou analyzovány možnosti řešení 
různými typy metaheuristických metod (genetické algoritmy, simulované žíhání, mravenčí kolonie 
apod.). Následně bude pro optimalizaci obecného typu výrobního problému navržena vhodná 
metaheuristická metoda včetně realizace numerických experimentů výpočtů s reálnými daty.  

Literatura / References: 
Gendreau, M., Potvin, J. Y. Handbook of Metaheuristics. Springer International Publishing, 2019. 
ISBN 978-3-319-91086-4 
Mauergauz, Y. Advanced Planning and Scheduling in Manufacturing and Supply Chains. Springer 
International Publishing, 2016. ISBN 978-3-319-27521-5 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  kombinovaná 
Form of study: - choose - 
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 Témata disertačních prací k přijímacímu řízení  
do doktorského studijního programu  
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Topics of dissertations for the admission procedure  

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

 
_________________________________________________________________________ 

 
Zahájení studia - 1. březen 2021 

Commencement of Study: 1. March 2021 

 
 

Ústav / Department: K614 
 

 
Studijní program:  Inteligentní dopravní systémy 
 

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

Téma: 
Evoluční techniky a bezpečný návrh 

Topic: 
Evolutionary techniques and safety design 

Doktorské téma je  okruh Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 

 
 

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

Téma: 
Integrace gramatik v multijazykovém popisu aliancí 

Topic: 
Grammar integration within multilingual description of alliance model 

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

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 

 
 



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

 
 

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: 
Doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. (školitel specialista Ing. Martin Šrotýř, Ph.D.)  

Téma: 
Vozidlové kooperativní systémy a telekomunikace 

Topic: 
Vehicle cooperative systems and telecommunications 

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
Form of study: - choose - 
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Témata disertačních prací k přijímacímu řízení  
do doktorského studijního programu  
na ČVUT v Praze Fakultu dopravní 
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to the doctoral program  
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Zahájení studia - 1. březen 2021 
Commencement of Study: 1. March 2021 

 
 

Ústav / Department: K620 
 

 
 

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

Téma: 
Geografické informační systémy v dopravě 

Topic: 
Geographic Information Systems in Transportation 

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  prezenční 
Form of study: full-time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

Téma: 
Zkoumání možností instalace technologií ITS na oporu rostlinného charakteru 

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

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  chosen from offered topics 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

 
 
 
 

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

Téma: 
Využití evolučních techniky s neparametrickými metodami DEA, FDH 

Topic: 
Using evolutionary techniques with nonparametric methods DEA, FDH  

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
Form of study: - choose - 
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Školitel / Supervisor: 
Doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. 

Téma: 
Optimalizace řízení železniční dopravy v podmínkách ČR 

Topic: 
Optimalization of rail transport control in the Czech Republic 

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

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

 
 
 

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

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

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

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

 
 
 
 
 



CTU in Prague Faculty of Transportation Sciences 
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Konviktská 20, 110 00  Prague 1, Czech Republic 

 

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

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

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

 
 
 
 

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

Téma: 
Hodnocení rizikovosti vybraných úseků pozemních komunikací nástroji technologie GIS 

Topic: 
Risk assessment of sections of the infrastructure in GIS 

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

Téma: 
Metody lokalizace událostí v dopravě nástroji GIS 

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

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

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

 
 
 
 

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

Téma / Topic: 
Modelování a měření elektrochemických akumulátorů energie 

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

Jazyk / Language:  
český 

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

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

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 2 

Forma studia:  vybírá uchazeč v přihlášce 
Form of study: - choose - 
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Školitel / Supervisor: 
Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. 

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

Doktorské téma je  okruh 
Research topic is  - choose - 

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 
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. březen 2021 
Commencement of Study: 1. March 2021 

 
 

Ústav / Department: K621 
 

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

Školitel / Supervisor: 
Prof. Ing. Věra Voštová, CSc. 

Téma: 
Vytvoření metodiky pro certifikaci zařízení využívajících GNSS signálů 

Topic: 
Development of a certified methodology for testing resilience of GNSS receivers 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
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.   

Literatura / References: 
[1] C. Fernández-Prades, J. Arribas and P. Closas, "Robust GNSS Receivers by Array Signal 
Processing: Theory and Implementation," in Proceedings of the IEEE, vol. 104, no. 6, pp. 1207-
1220, June 2016. 
[2] ICAO, Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation - Security - Safeguarding 
International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, International Civil Aviation 
Organisation (ICAO) Std., Rev. 9th Edition, July 2011. 
[3] ICAO, Security Manual for Safeguarding Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference 
(Doc 9873 - Restricted), International Civil Aviation Organization (ICAO) Std. 7, 2010. 
[4] STRIKE3 D4.2: DRAFT STANDARDS FOR RECEIVER TESTING AGAINST THREATS 
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Školitel / Supervisor: 
Doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D. 

Téma: 
Automatizované systémy kvality v procesu výroby automobilů 

Topic: 
Automated quality systems in process of car manufacturing 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Disertační práce se bude zaměřovat na řešení aktuální problematiky zavádění automatizovaných 
systémů kvality do procesu výroby automobilů. Bude uplatněno užití umělé inteligence. V rámci 
práce budou uplatněny pokročilé metody analýz a přístupy systémových modelů. Budou 
optimalizovány metody hodnocení kvality výrobku dosažené v rámci výrobních procesů. 

Literatura / References: 
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - et al.: Theory of System Alliances 
in Transportation Science, Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. 162 p. ISBN 978-80-87136-
08-9. 
Jens J. Dahlgaard, Ghopal K. Khanji, Kai Kristensen, Fundamentals of Total Quality Management, 
Routledge, ISBN 9780748772933 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

Forma studia:  Kombinovaná 
Form of study: part-time 

 
 
 
 
 
 

Školitel / Supervisor: 
Doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D 

Téma: 
Aplikace laboratorních metod v oblasti předvývoje automobilů. 

Topic: 
Laboratory methods in area of automotive pre-development 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 
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Anotace / Abstract: 
Disertační práce se bude zaměřovat na řešení aktuální problematiky zavádění a rozvoje 
laboratorních metod před vývojové fáze vývoje automobilů. Práce se bude zaměřovat na rozvoj 
vozidlových simulátorů (rozvoj HW a SW), konfiguraci zkušebních postupů a metod vyhodnocování, 
vyhodnocování věrohodnosti laboratorních experimentů vůči reálnému provozu. Bude uplatněno 
užití umělé inteligence. Budou uplatněny pokročilé metody matematických analýz a systémových 
přístupů. 

Literatura / References: 
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.  
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - et al.: Theory of System Alliances 
in Transportation Science, Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. 162 p. ISBN 978-80-87136-
08-9. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

 
 

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

Téma: 
Optimalizace pohybu prototypů automobilů v areálu výzkumných center 

Topic: 
Optimization of automobile prototype operation in R&D centers areas 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Disertační práce bude zaměřena na automatické systémy řízení pohybu zkušebních vozidel a 
prototypů v areálu vývojových středisek automobilů a v reálném provozu s možností optimalizace 
jejich počtu a provozu v reálném čase. Cílem práce je navrhnout optimalizační a automatizační 
algoritmy pohybu zkušebních vozidel v různé fázi vývoje s ohledem na bezpečnostní předpisy a 
různé stupně utajení. 

Literatura / References: 
Vladimír Mařík; Olga Štěpánková; Jiří Lažanský, Umělá inteligence 6, Academia, ISBN 978-80-200-
2276-9 
Mauergauz, Y. Advanced, Planning and Scheduling in Manufacturing and Supply Chains, Springer, 
2016. ISBN 978-3-319-27521-5 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

 
 
 

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

Téma: 
HMI v oblasti vozidel – výzkum zaměřený na pokročilé asistenční systémy (ADAS) 

Topic: 
HMI for vehicles - research focused on advanced driver-assistance systems (ADAS) 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 
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Anotace / Abstract: 
Disertační práce bude zaměřena na problematikou HMI, uživatelské akceptace systémů, dále 
ověřovaní a vývoje inovativních asistenčních systémů a vozidlových systémů s vysokou mírou 
automatizace. Cílem práce je rozšíření pokročilých technologií interaktivních vozidlových 
simulátorů, které jsou v rámci fakulty vyvíjeny, což umožní realizovat úkoly výzkumu moderních 
progresivních technologií pro nasazení v blízké budoucnosti. 

Literatura / References: 
Novák, M. (ed.): Reliability of Driver Car Interaction, Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2011. 216 p. 
ISBN 978-80-87136-12-6.  
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.  
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.  
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - et al.: Theory of System Alliances 
in Transportation Science, Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. 162 p. ISBN 978-80-87136-
08-9. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

 
 

Školitel / Supervisor: 
Doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D 

Téma: 
Elektromobilita v městské dopravě 

Topic: 
Electromobility in urban transport 

Doktorské téma je  dohodnuté 
Research topic is  agreed with supervisor 

Jazyk / Language:  
český 

Anotace / Abstract: 
Tématem práce je analýza a optimalizace elektromobility osobních i užitkových vozidel pro 
implementaci v intravilánu měst. Analýza použití elektromobility (vodíkové/bateriové) v rámci 
veřejné dopravy, sdílené a kombinované dopravy. Implementace autonomního řízení ve veřejné 
dopravě.  Předpokládá se sběr dat z reálného provozu, analýza a využití dat jak externích (mimo 
vozidlo) tak i interních (v rámci vozidla). Jedním z cílů je optimalizace využití energetických a 
finančních zdrojů města pro elektromobilitu a sdílenou městskou mobilitu. 

Literatura / References: 
Ma. Tvaronavičienė, B. Ślusarczyk: Energy Transformation Towards Sustainability, ISBN: 978-0-12-
817688-7, 2019 Elsevier Inc. 
M. Frivaldský: Elektromobilita, ISBN: 978-80-5541-598-7, 2020 Edis 
G. A. Putrus, P. Suwanapingkarl, D. Johnston, E. C. Bentley and M. Narayana, "Impact of electric 
vehicles on power distribution networks," 2009 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, 
Dearborn, MI, 2009, pp. 827-831Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. 
- et al.: Theory of System Alliances in Transportation Science, Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 
2009. 162 p. ISBN 978-80-87136-08-9. 

Počet doktorandů / Number of doctoral students: 1 

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

 
 
 


