
   
   

 

Témata doktorských disertačních prací  

pro akademický rok 2017/2018 ve studijním oboru  

„Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“ 
 

1. Systémy automatické identifikace ve vazbě na Supply Chain Management 

 

Školitel: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 

Školitel-specialista: Ing. Roman Hruška, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Disertační práce se bude věnovat systémům automatické identifikace využívaných v rámci logistických 

procesů (např. příjem materiálu, vyskladnění, distribuce, přeprava materiálu atd.) dodavatelských řetězců 

dnešního stále více se globalizujícího světa. V současné době stále se rozvíjející systémy automatické 

identifikace spolu s nejmodernějšími informačními technologiemi představují při jejich aplikaci potenciál 

pro zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých dodavatelských řetězců, a tím i jeho jednotlivých článků. 

Tento trend dává  dizertantovi prostor pro vědecké zkoumání v této oblasti.   

Cílem disertační práce je navrhnout systém automatické identifikace ve vazbě na SCM (Supply Chain 

Management) pro zefektivnění logistických procesů napříč dodavatelským řetězcem s důrazem na zvýšení 

jeho konkurenceschopnosti. 

Funkčnost navrhovaného systému prokáže dizertant jeho praktickou aplikací ve vybraném logistickém 

řetězci. 

Dizertant bude mít také k dispozici vybavení a zařízení, které se nachází v laboratoři Automatické 

identifikace při KDMML DFJP a bude tak moci provádět i experimentální měření, která mu pomohou 

k ověření jeho předpokladů a návrhů souvisejících s problematikou jeho disertační práce.   

K dosažení uvedeného cíle provede dizertant analýzu současného stavu řešené problematiky v ČR a 

zahraničí. 

 

2. Možnosti přepravy zásilek mezi Evropou a Čínou v kontextu udržitelné dopravy 

 

Školitel: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 

Školitel-specialista: Ing. Daniel Salava, Ph.D. 

Forma: prezenční  

 

Anotace: 

Dizertační práce se bude věnovat přepravě zejména kusových zásilek mezi Evropou a Čínou. Cílem práce 

pak bude navrhnout metodiku pro výběr vhodného způsobu přepravy zásilek mezi Evropou a Čínou, 

zohledňující relevantní kritéria, včetně kritérií udržitelnosti dopravy. Pro identifikaci relevantních kritérií 

volby jednotlivých způsobů přepravy bude použita multikriteriální analýza.  

K dosažení uvedeného cíle provede dizertant analýzu současného stavu řešené problematiky v ČR a 

zahraničí. 

Funkčnost navrhované metodiky prokáže dizertant její praktickou aplikací na konkrétní přepravě. 

 

3. Metody modelování a prognózování přepravního procesu 

Školitel: doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. 

Školitel-specialista: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 
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Anotace: 

Cílem doktorské práce je navržení vhodných modelů logistických přepravních řetězců pro jednotlivé typy 

komodit. 

Návrh vyplyne z analýzy současného stavu řešení u nás a v zahraničí. Za pomocí vybraných mechanizmů 

(matematicko-statistických, ekonomických, technických a technologických) dizertant navrhne modely 

logistických přepravních řetězců pro jednotlivé typy komodit. 

Dizertant provede praktickou aplikaci modelů v podmínkách České republiky. 

 

4. Bezpečnost v logistice 

 

Školitel: doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Cílem doktorské práce je navržení vhodných modelů zajištění bezpečnosti logistických přepravních 

řetězců. 

Disertant na základě analýzy a porovnání současných přístupů a modelů uplatňovaných u na i v zahraničí 

v oblasti bezpečnosti a zabezpečení v logistice za použití vědeckých metod navrhne model pro zajištění 

bezpečnosti logistických přepravních řetězců. 

Dizertant provede praktickou aplikaci modelů v podmínkách České republiky. 

 

5. Model for Transport Mode Selection 

 

Supervisor: doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. 

Supervisor-specialist: Ing. Darko Babič, Ph.D. 

Form of study: full-time or part-time 

 

Annotation: 

Transport is a complex system in which all the components should be seamlessly linked and efficiently 

coordinated. The goal of transport mode selection process is to achieve the lowest possible transport cost 

and maximum service. In selecting a carrier, transportation management must be able to address specific 

shipping issues. These issues are related to choice of transport mode that best gives its service for the cost, 

any special needs and instructions of the customer, the rates and services offered by competing carriers 

and likelihood loose, damage or delivery delay. Considered many non-commensurable, non-linear even 

conflicting criteria simultaneously, the transport mode selection is studied within the framework of 

multicriteria decision making.  

The goal of dissertation paper is to investigate and to define what the main factors which are effecting 

transport mode selection decision. After defining main factors, they have to analysed by fuzzy analysis 

hierarchy process (AHP) and used in evaluating few transport situations. For example, there will be 

analysis of situation in which a single transport mode is to be selected by a decision-maker to conduct all 

transport (for one item) and situation where we will have faster transport mode which typically results in 

lower inventory (or a higher service) at the cost of higher emissions and transport costs. All situations will 

be analysed and based on them, optimal, accurate, flexible and efficient Model for Transport Mode 

Selection will be proposed. 

 

6.  Modelování kritických míst v dodavatelsko-odběratelském řetězci 

 

Školitel: doc. Ing. Petr Průša, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Modelování kritických míst dodavatelsko-odběratelských vztahů je podstata této disertační práce, která 

navazuje na řešený vědecký výzkum na DFJP. Cílem disertační práce je vytvoření modelu jako nástroje 

umožňující postihnout rozdíl mezi optimálním průběhem a reálnou praxí. Procesy v dodavatelsko-

odběratelském řetězci jsou ovlivňovány mnoha faktory, které optimálně nastavený průběh narušují, 

významně ovlivňují nebo jen nepříznivě omezují.  
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7. Autonomní vozidla v podmínkách ČR  

 

Školitel: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Práce se bude zabývat problematikou spjatou s předpokládaným rozvojem užití autonomních vozidel 

v silniční dopravě v České republice, a to ve vazbě na trendy současného vývoje dané oblasti. Jedná se o 

problematiku, která se bude s výrazným přesahem přes dopravu průřezově dotýkat mnoha dalších oblastí 

občanského života, jako je například trestná činnost související s dopravou, či zajištění „udržitelné 

mobility“. Součástí práce bude rovněž riziková analýza užití a potenciálu uplatnění autonomně řízených 

dopravních prostředků, včetně posouzení vazby na dopravní i bezpečnostní politiku, s návrhem nutných 

úprav legislativního rámce ČR a formulací scénářů možného vývoje.  

 

8. Návrh konceptu zajištění financování komunikací nižších tříd  

 

Školitel: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Dopravní infrastruktura je základní podmínkou zajištění mobility osob i zboží, vytváří v přeneseném 

významu krevní řečiště pro funkci dopravního systému. Kromě finančních požadavků spjatých 

s výstavbou s sebou ovšem nese i nemalé požadavky související s údržbou. Je přitom prokázáno, že 

zanedbání údržby se obvykle projevuje i v řádově vyšších nákladech na následné opravy havarijních stavů. 

Rovněž je zřejmé, že již v současné době jsou veřejné zdroje využitelné na zajištění údržby a oprav 

především komunikací nižších tříd omezené. Je také známo, že v horizontu jedné dekády dojde 

k výraznému omezení finančních prostředků, které do ČR plynou z EU. Přitom samotná doprava generuje 

veřejným zdrojům nemalé finanční prostředky, které jsou však vnímány jako fiskální příjem. S tím ovšem 

souvisí i obecná problematika zpoplatnění dopravy jako takové, dopravních výkonů, i jednotlivých 

dopravních módů. Na základě uvedeného vyvstává nutnost vytvoření systému získávání a alokování 

finančních prostředků, jejichž prostřednictvím bude zajištěna údržba silniční infrastruktury, což by mělo 

být výstupem disertační práce.     

 

9. Udržitelná mobilita – postavení vysokorychlostních tratí a potenciál jejich rozvoje v dopravním 

systému ČR 

 

Školitel: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

Z hlediska dopravní politiky jsou VRT (vysokorychlostní tratě), zejména v posledních několika dekádách, 

jednou z rozvíjejících se oblastí původně konvenční drážní dopravy. Česká republika ovšem v tomto směru 

zaostává za vývojem, který byl v některých zemích Evropy dosahován v předcházejícím období. 

V devadesátých letech byla priorita soustředěna především na koridorové tratě, přičemž vysokorychlostní 

tratě zůstávají v podstatě v úrovni vizí. Zde je třeba zmínit i neutuchající diskuse o konceptu trasování a 

napojení na Evropskou síť VRT prostřednictvím provázání s dráhami okolních zemí. Přestože bylo 

zpracováno mnoho studií na národní i mezinárodní úrovni, včetně působení různých lobby, stále jsou 

vedeny diskuse o perspektivách daných druhů drážní dopravy v podmínkách ČR. Cílem disertační práce 

by mělo být zpracování komplexní metodiky posouzení VRT, kde bude metodickým způsobem zpracován 

postup definice souboru kritérií ovlivňujících a ovlivňovaných VRT v různých fázích životního cyklu, 

spolu s komplexním hodnocením nákladů a přínosů konceptu.  

 

10. Modelování distribuční a reverzní logistiky na úrovni maloobchodních řetězců 

 

Školitel: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. 

Školitel-specialista: Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. 
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Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Maloobchodní řetězce se vyznačují širokým plošným pokrytím na území daného státu s několika 

centrálními sklady, odkud je distribuováno zboží jednotlivým prodejnám na základě jejich objednávek. 

Problematika trasování nákladních vozidel na úrovni maloobchodních řetězců je ovlivněna mnoha 

aspekty, kterými jsou přesně definovaná a omezená časová okna nakládky zboží na centrálních skladech, 

měnící se množství distribuovaného zboží pro jednotlivé prodejny, omezená časová okna vykládky zboží 

na jednotlivých prodejnách, stanovená časová okna pro dodání jednotlivých sortimentních skupin zboží, 

množství objektů reverzní logistiky na svoz z jednotlivých prodejen, preference vysoko obratových 

prodejen, omezení kapacity vozového parku dopravce, omezení počtu řidičů, příslušná legislativní 

omezení – AETR, environmentální aspekty dopravy apod.). Cílem disertační práce je vytvořit model, který 

bude respektovat veškeré omezující podmínky, a bude sloužit jako nástroj manažerského rozhodování při 

plánování tras nákladních vozidel, zajišťujících distribuci zboží a svoz objektů reverzní logistiky v rámci 

sítě maloobchodních řetězců. Pro dosažení cíle disertační práce se předpokládá využití základních 

vědeckých metod, algoritmů teorie grafů a modelování.  

 

11. Rozhodování v globálním podnikatelském prostředí ve vazbě na celkové logistické náklady 

 

Školitel: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. 

Školitel-specialista: Ing. Roman Hruška, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Disertační práce se bude zabývat rozhodováním v globálním podnikatelském prostředí. Globalizace 

významně ovlivňuje rozhodování podniků v různých otázkách jako je například umístění výroby, řešení 

dodavatelské a distribuční sítě. V současné době v České republice působí řada zahraničních a 

nadnárodních společností, které zde umísťují zejména svojí výrobu (dochází k přesunu výroby ze 

západních zemí Evropy směrem na východ). 

Cílem práce bude návrh modelu pro rozhodování v globálním podnikatelském prostředí ve vztahu umístění 

místa výroby ve vazbě na celkové logistické náklady. 

Model by měl pomoci podnikům při rozhodování umístění své výroby ve vazbě na celkové logistické 

náklady. Návrh modelu bude ověřen i jeho aplikací u vybrané společnosti. 

K dosažení uvedeného cíle disertant provede analýzu vlivu globalizace na fungování podniků v České 

republice a v zahraničí. Disertant by měl využít hlavně metody multikriteriální analýzy a metody 

z operačního výzkumu (např. lokačně-alokační). 

   

12. Integrované taktové jízdní řády a jejich interakce s dalšími systémy osobní dopravy 

 

Školitel: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

Doktorand v rámci analýzy integrovaných taktových jízdních řádů (ITJŘ) vyjde z jejich technologických 

zákonitostí s předpokladem, že síť ITJŘ tvoří kostru systému veřejné dopravy v řešené oblasti. Porovná 

rozdíly při aplikaci ITJŘ s běžnými periodicky sestavenými jízdními řády dopravních linií. Variantní 

možností je i doplnění obecné metodiky pro sestavu ITJŘ. Poté se doktorand zaměří na problematiku 

interakce ITJŘ s dalšími systémy osobní dopravy. V rámci problematiky sestaví obecný model s 

metodikou pro zvýšení kooperace ITJŘ s těmito systémy při zvážení možnosti postupného rozšiřování 

ITJŘ. 

 

13.  Plán dopravní obslužnosti území  

 

Školitel: doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 
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Anotace: 

Zajištění dopravní obslužnosti je jedním ze základních úkolů dopravy. S ohledem na složitost a náročnost 

plnění tohoto úkolu je právními předpisy stanovena povinnost sestavit plán dopravní obslužnosti. 

V případě EU je to stanoveno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007, v případě ČR je to 

stanoveno v zákoně č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.  

V případě ČR jsou plány dopravní obslužnosti krajů na velmi rozdílné úrovni. Některé kraje plány mají, 

některé je mají včetně postupných dodatků k plánu a jsou i kraje, které plán dopravní obslužnosti nemají. 

Také obsahová a rozsahová náplň plánů je velmi rozdílná a většinou pouze konstatační bez stanovení cílů, 

zdrojů potřebných k jejich dosažení a kontroly plnění plánu a bez vazby na plán dopravní obslužnosti státu, 

případně sousedních krajů. Úlohou disertační práce bude provést analýzu plánů dopravní obslužnosti ve 

vybraných státech EU a v ČR. Cílem disertační práce bude po provedení analýzy navrhnout obsah a 

strukturu obecného plánu dopravní obslužnosti území. K návrhu využít metod projektového řízení, síťové 

analýzy, multikriteriální analýzy, teorie dopravy a dalších vhodných metod. Navržený plán bude poté 

ověřen při sestavení plánu dopravní obslužnosti vybraného územního celku v ČR. 

 

14. Organizace dopravní obslužnosti v málo osídlených oblastech  

 

Školitel: doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Zajištění dopravní obslužnosti je jedním ze základních úkolů dopravy. Problém z hlediska plošné dopravní 

obslužnosti spočívá v jejím zabezpečení v oblastech s nízkou hustotou osídlení. Jedná se o malé obce 

zpravidla v okrajové části kraje, o zemědělské oblasti a o příhraniční oblasti.  

Cílem práce bude návrh organizace zabezpečování dopravní obslužnosti v místech s malou hustotou 

obyvatelstva s využitím synergických efektů. Návrh organizace této dopravní obslužnosti bude poté 

ověřen na vybraném územní v ČR. 

 

15. Technologické a logistické zabezpečení evakuace osob v krizových situacích 

 

Školitel: doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Problematika řešení organizace evakuací je především s ohledem na množství naturogenních abiotických 

mimořádných událostí velmi aktuální (například v případě povodní). Cílem práce je návrh obecného 

technologického postupu organizace evakuace osob, který by minimalizoval požadavky na technickou 

základnu a časovou náročnost. Součástí práce bude dále návrh zajištění efektivní logistické podpory 

(ubytování a stravování evakuovaných osob, apod.). K návrhu organizace evakuací je třeba využít metod 

síťové analýzy, multikriteriální analýzy, teorie dopravy a dalších vhodných metod. Návrh organizace 

evakuace bude poté ověřen na vybraném modelovém příkladu.  

 

16. Dynamické řízení dopravního proudu v místech s dočasným omezením provozu 

 

Školitel: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

V rámci doktorské práce se student bude věnovat problematice dynamického řízení dopravního proudu na 

dálniční síti v místech dopravního omezení pomocí systému proměnného dopravního značení.  

Hlavním cílem práce bude návrh dopravních schémat a řídících algoritmů tohoto systému a tvorba modelu 

dopravního proudu.  

Dále bude kladen důraz na vyhodnocení aktivních dopadů použití systému (snížení nehodovosti, omezení 

vzniku kongescí a zvýšení plynulosti dopravy). Na vybraném případě z pilotního testování systému student 

ověří správnost navržených schémat a algoritmů. 
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17. Model režimu odbavení cestujících v letecké dopravě 

 

Školitel: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 

Školitel-specialista: Ing. David Šourek, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

Charakter odbavení cestujících v letecké dopravě je na rozdíl od ostatních druhů osobní dopravy velmi 

specifický. Z pohledu cestujících je rychlost odbavení jedním z faktorů, který ovlivňuje subjektivní 

vnímání kvality přepravy cestujícím. Rychlost odbavení (a také propustnost terminálu) je možné 

ovlivňovat pouze částečně. Současné technologické postupy 

odbavení cestujících jsou již na takové úrovni, že neumožňují dosáhnout zrychlení odbavení o 

významnou hodnotu. Ukazuje se, že zkrácení doby čekání ve frontě na odbavení je možné dosáhnout 

vhodnou kombinací režimu odbavení a počtu dostupných (otevřených) míst obsluhy. 

Tato kombinace závisí jak na preferencích leteckých společností a provozovatele letiště, tak i na 

ekonomických faktorech. Cílem práce bude vytvořit matematický (simulační) model, který by umožnil 

posoudit kvalitu odbavení cestujících v závislosti na režimu odbavení a na časové 

dostupnosti míst obsluhy. Model bude sloužit k dynamickému stanovení optimálního počtu míst obsluhy 

s příslušným režimem odbavení s ohledem na letové řády a výši provozních nákladů. 

 

18. Konkurenceschopnost železniční dopravy na přepravním trhu nákladní dopravy 

 

Školitel: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

Disertační práce zohlední všechny aspekty postavení železniční dopravy na přepravním trhu v porovnání 

s ostatními druhy dopravy. Práce se bude zabývat jednotlivými i ucelenými zásilkami a hledat možnosti 

zefektivnění jednotlivých vozových zásilek i za cenu jejich převedení na kombinovanou přepravu s 

využitím intermodálních přepravních jednotek. 

Hlavním výsledkem disertační práce bude sestavení modelu převedení klasické přepravy jednotlivých 

vozových zásilek na alternativní řešení. 

 

19. Vliv liberalizace železniční osobní dopravy na řízení provozu, dodržování kvality a efektivitu 

dopravního systému 

 

Školitel: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

Disertační práce zhodnotí řízení provozu, dodržování kvality a efektivitu dopravního systému před a po 

zavedení liberalizace. Trasy expresních a osobních vlaků budou řešeny v kontextu s trasami nákladních 

vlaků s ohledem na praktickou kapacitu dopravní infrastruktury. Posouzení kvality bude sledováno ve 

vztahu k možnému zpoždění vlaků stejného směru, rozvázání přípojů v odbočných a uzlových stanicích, 

apod. Efektivita dopravního systému bude posouzena ekonomickými ukazateli. Cílem práce bude 

zpracování provozně-ekonomického modelu, který jednoznačně zhodnotí, zda systémové řízení dopravy 

jako celku je efektivnější než jeho fragmentace.  

 

20. Modelování city-logistických procesů s využitím multimodální dopravy 

 

Školitel: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 

Školitel-specialista: Ing. Andrea Seidlová, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

Obsahem práce bude navrhnout distribuční systém pro city-logistiku využívající kombinaci více druhů 

dopravy, zejména kombinaci voda-silnice a železnice-silnice, který by byl vhodný pro podmínky České 
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republiky. Práce bude vycházet zejména ze zahraničních zkušeností s modelováním obdobných 

distribučních systémů v městských aglomeracích.  

Pomocí analytických metod budou v práci definovány vstupní podmínky pro tuto aplikaci z různých 

hledisek, jako jsou např. geografické, demografické a urbanistické faktory. Na základě analýzy budou 

definovány základní modely uvedených systémů, včetně návrhu možností jejich optimalizace. 

Cílem práce bude vytvoření distribučního modelu ovlivňující zejména výběr vhodného typu manipulační 

jednotky, způsob manipulace a v případě vodní dopravy i uspořádání nákladového prostoru plavidla. 

Významná je i návaznost na stávající infrastrukturu, protože její úpravy v centrech měst jsou velmi 

limitované a v případě vodní dopravy i investičně náročné. 

 

21. Faktory ovlivňující další provoz na úsecích dopravních sítí nahrazených úseky vyšší kategorie 

 

Školitel: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

Obsahem disertační práce je zkoumat faktory, ovlivňují další provoz na úsecích dopravní sítě, které byly 

nahrazeny úseky vyšší kategorie. Prakticky se tak jedná např. o pozemní komunikace v městských 

oblastech nahrazené obchvaty, původní sinice I. třídy nahrazené souběžnými dálnicemi. V železniční 

dopravě o stávající tratě po případné výstavě VRT, v MHD např. o autobusové linky v případě rozšíření 

kolejového subsystému apod. Předmětem výzkumu je, jaké všechny faktory ovlivňují další existenci 

takových úseků (poptávku po využívání takových úseků) a určení míry jejich vlivu.  

Cílem bude metodika pro podporu rozhodování o takových úsecích. Např. o zachování úseků, o jejich 

zařazení do nižší kategorie, popř. o omezení nebo zastavení provozu. Sekundárním efektem je rozšíření 

poznání pro dopravní prognózu dopravy na takových úsecích v budoucnu. Je možné využívat matematické 

modelování a statistiku pro vyhodnocení a analýzu existujících příkladů.  

 

22. Model výpočtu časových prvků v rámci informačního systému provozovatele dráhy 

 

Školitel: doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 

Školitel-specialista: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.  
Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

V současné době probíhá rozsáhlý vývoj informačních systémů pro řízení a podporu provozování dráhy a 

drážní dopravy. Jednou z nedílných součástí plánovaní a konstrukce jízdního řádu je výpočet provozních 

intervalů a následných mezidobí. V současné době neexistuje žádné vhodné řešení, které by bylo možno 

použít pro výpočet v informačním systému provozovatele dráhy.  

Cílem disertační práce bude na základě analýzy současné situace v oblasti výpočtu intervalů a mezidobí 

jak v České republice a zahraničí, navrhnout model, který bude použitelný pro výpočet v informačních 

systémech provozovatele dráhy. 

 

23. Dopravní aplikace na mobilních zařízeních 

 

Školitel: doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.  

Školitel-specialista: Ing Stanislav Machalík, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Cílem teoretické části disertační práce je zpracovat rešerši dostupných technologií pro tvorbu 

responzivního webdesignu v HTML5 a zpracovat analýzu současného stavu problematiky se zaměřením 

na aktuální problémy responzivního webu – optimalizace načítání dat, zobrazení obsahu, problematiku 

internetových aplikací, podporu webových prohlížečů apod.  

Na základě provedené analýzy student navrhne sadu dopravních aplikací v grafických šablonách 

optimalizovaných pro vybrané typy zařízení přistupujících na web – smartphone, tablet, monitor, televize, 

nositelná elektronika apod. Jako příklad vybraných aplikací lze uvést sledování pohybu a dalších 

parametrů vozidel nebo získávání dopravních informací o provozu,  
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V praktické části disertační práce budou vybrané algoritmy implementovány a ověřeny na mobilních 

zařízeních. 

Vědeckým přínosem disertační práce bude návrh a implementace algoritmů pro minimalizaci přenosu dat 

a jejich optimální způsob zobrazení v závislosti na technických parametrech použitého zařízení. 

 

24. Numerické metody a jejich aplikace při vytváření optimálních modelů v oboru doprava 
 

Školitel: doc. Ing. Oktavián Strádal, Ph.D.  

Školitel-specialista: Mgr. Jiří Kulička, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Cílem disertační práce je na základě analýzy využití matematických metod v inženýrské praxi vytvořit 

optimalizační model/modely v dopravě.  

Součástí práce bude vytipování konkrétní problematiky z oboru doprava, volba vhodné numerické metody, 

vypracování numerického modelu daného dopravního problému v prostředí Matlabu a jeho využití 

k optimalizaci řešené problematiky. 

 

25. Matematické metody a jejich aplikace při vytváření optimálních modelů v oboru doprava 

 

Školitel: doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 

Školitel-specialista: Mgr. Jiří Kulička, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Cílem disertační práce je na základě analýzy využití matematických metod v inženýrské praxi vytvořit 

optimalizační model/modely v dopravě.  

Součástí práce bude vytipování konkrétní problematiky z oboru doprava, volba vhodné matematické 

metody, vypracování matematického modelu daného dopravního problému v prostředí Matlabu a jeho 

využití k optimalizaci řešené problematiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 


