Témata doktorských disertačních prací pro akademický rok 2016/17
ve studijním oboru Technologie a management v dopravě
a telekomunikacích
Katedra technologie a řízení dopravy
1. 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 kontejnerů nebo výměnných nástaveb.
Hlavním výsledkem disertační práce bude sestavení modelu převedení klasické přepravy
jednotlivých vozových zásilek na alternativní řešení.
2. Technologické a logistické zabezpečení evakuace osob při krizových situacích
Školitel: doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Anotace: Cílem práce je sestavení metodiky organizace evakuace osob, jejíž součástí bude
matematický model minimalizace požadavků na technickou základnu a časovou náročnost.
Součástí práce bude dále návrh efektivní logistické podpory s využitím teorie zásob a teorie
hromadné obsluhy pro ubytování, zásobování, apod.
3. Plán dopravní obslužnosti území
Školitel: doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.
Forma: prezenční nebo kombinovaná
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. Také nová Bílá kniha navrhuje vytvářet plány dopravní obslužnosti
„větších“ obcí. 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 poté
ověřit při sestavení plánu dopravní obslužnosti vybraného územního celku v ČR.

4. Informační podpora typových řešení krizových situací v železniční dopravě
Školitel: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Školitel specialista: Dr. Ing. Petr Kopčák
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Anotace: Cílem je vytvořit systém typových řešení krizových situací v železniční dopravě,
včetně návrhu softwarové podpory využitelné pro krizové plánování a krizové řízení.
5. Model organizace dopravy v klidu ve veřejném prostoru
Školitel: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Anotace: Cílem práce je navrhnout obecný model pro zpracování koncepce řešení dopravy
v klidu v obcích. Budou zkoumány možnosti prognózování poptávky na základě informací
o charakteru území a dalších údajů - zejména demografických. Model se bude zabývat
výběrem vhodných ploch a návrhem organizace dopravy na těchto plochách. Bude navržena
parkovací politika (výše poplatků za parkování, postup při určení vhodného technického
zařízení pro jejich výběr a možnosti hodnocení přínosů navržených opatření). Model bude
zohledňovat různé potřeby rezidentů a abonentů pro dopravu v klidu. Bude zohledněna také
regulativní funkce organizace dopravy v klidu a vazba na udržitelnou dopravu v obcích.
Model bude ověřen zpracováním koncepce dopravy v klidu ve vybraném městě
(pravděpodobně v Pardubicích).
6. Preferenční opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy
Školitel: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Anotace: V rámci doktorské práce se sestaví matematický model, který poslouží jako nástroj
pro rozhodování o aplikaci preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu nebo
naopak pro posouzení jejich dalšího opodstatnění. Důraz bude kladen na synergický efekt
těchto opatření, doktorand pro toto sestaví postup pro hodnocení synergie. Na vybraném
případě použitím navrženého metodického postupu ověří své návrhy. Téma je vhodné zejména
pro budoucího doktoranda, který má možnost kontaktu s praxí a uvedenou problematikou.
7. 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.

8. Nové limity pro pracovní dobu zaměstnanců ve veřejné hromadné osobní dopravě
a jejich technologické dopady na provoz
Školitel: doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. (než bude specialista docentem)
Školitel specialista: Ing. Josef Bulíček, Ph.D.
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Anotace: Trendem poslední doby, nejen ve veřejné hromadné osobní dopravě, je maximální
efektivita vynakládaných nákladů, včetně mzdových. To má dopad na organizaci práce
zaměstnanců, například ve formě dělených směn či jiných přerušení pracovní doby. Úkolem
disertační práce je najít a formulovat další možné limity výkonu práce pro různé pracovní
pozice ve veřejné hromadné dopravě nad rámec již používaných limitů. Zde se předpokládá
pokračování spolupráce s Katedrou psychologie Fakulty filozofické Univerzity Palackého
v Olomouci. Cílem práce bude vytvořit matematický model, který bude sledovat dopady
jednotlivých opatření v oblasti úpravy pracovní doby na dopravní provoz. Model zároveň
bude využit pro obecné posouzení vlivu vhodnosti či nevhodnosti zavedení hledaných limitů
pro výkon práce a jejich výše na obecné úrovni. Pro sestavení modelu bude využita teorie
dopravy, teorie časových rozvrhů a vícekriteriální rozhodování.
9. 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.
10. Systém zabezpečení funkce dálkového řízení železniční dopravy v krizových situacích
Školitel: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Anotace: V současné době se podporuje trend plošného dálkového řízení železniční dopravy.
Ovšem v souvislosti s tímto se neřeší vazba na zabezpečení fungování v krizových situacích.
Nebylo zjištěno, že by uvedená problematika byla řešena ani v jiných státech. Cílem je
vytvořit metodiku a protiopatření na zabezpečení podmínek řízení v krizových situacích.

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky
1. Hodnocení přínosů veřejné dopravy
Školitel: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Anotace: Cílem práce je analýza a hodnocení přínosů veřejné dopravy v oblasti ekonomické,
environmentální a společenské pro rozvoj měst nebo regionů, prostřednictvím hodnocení
dopravních projektů vedoucích ke zlepšení funkce veřejné dopravy.
Disertant v rámci výzkumu ověří, zda přínosy ze zlepšení veřejné dopravy, jako výsledek
realizace dopravních projektů, budou vyšší než náklady vynaložené na realizaci dopravních
projektů. Disertant v rámci řešení navrhne metodiku pro měření výstupů oproti úkolům
a nákladům dopravního projektu a k vyjádření výsledků bude použit poměr přínosů a nákladů
(BCR).
Navržená metodika pro hodnocení přínosů veřejné dopravy bude obecně vycházet z analýzy
nákladů a přínosů, přičemž obě strany poměru budou vyžadovat peněžní vyjádření
kvantifikovaných přínosů a nákladů projektu. V případě, že nebude možné peněžní vyjádření
všech dopadů, disertant použije k doplnění BCR multikriteriální analýzu.
2. Přiměřený zisk v dopravě a spojích
Školitel: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Daniel Salava, Ph.D.
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Anotace: Disertační práce se bude zabývat stanovením přiměřeného zisku v sektoru dopravy
a spojů. Dle platné evropské legislativy pro sektor dopravy je přiměřeným ziskem chápána
míra návratnosti kapitálu, která je v tomto sektoru běžná v daném členském státě a která musí
zohledňovat riziko nebo neexistenci rizika pro provozovatele veřejných služeb z důvodu
zásahu orgánu veřejné správy. Hlavní filozofie tedy vychází z předpokladu, že přiměřený zisk
má být odrazem toho, jakým způsobem lze zhodnotit kapitál podnikatele (dopravce) na trhu.
Nemá tedy být primárně určen např. v sektoru dopravy k obnově vozového parku, ale má
zohlednit alternativu, že by podnikatelský subjekt mohl své prostředky vložit do jiných
investičních příležitostí.
V rámci sektoru dopravy a spojů je regulátory obvykle využívána metoda určení míry
návratnosti kapitálu pomocí sazby WACC – vážené průměrné náklady kapitálu. V sektoru
poštovních služeb ČR je pak přiměřený zisk stanoven pevně danou hodnotou přímo
v příslušném prováděcím předpise.
Problémem současného přístupu ke stanovení míry přiměřeného zisku zejména v poštovním
sektoru ČR je jeho fixní stanovení, které navíc nemusí objektivně zohlednit všechny
relevantní vstupní proměnné.
Cílem disertační práce je na základě analýzy stávajících metod stanovení přiměřeného zisku
v sektoru dopravy a spojů v ČR i v zahraničí navrhnout vhodnou metodu zohledňující
všechny relevantní vstupní proměnné.

3. 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
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.
4. Řízení dodavatelského řetězce v souladu s principy udržitelného rozvoje a společenské
odpovědnosti organizací
Školitel: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Anotace: Řízení podniku v souladu s principy udržitelného rozvoje a společenské
odpovědnosti představuje v současné době významné téma. V této oblasti je třeba věnovat
pozornost nejen pouze samotnému podniku, ale i vztahům v rámci dodavatelského řetězce.
Cílem je nastavit takový systém řízení, který umožní dosáhnout stanovené ekonomické,
environmentální a sociální cíle v celém dodavatelském řetězci. Podle realizovaných výzkumů
hloubka a kvalita vztahů mezi podnikem a jeho dodavateli významně ovlivňuje řízení
dodavatelských řetězců v souladu s principy udržitelného rozvoje a společenské
odpovědnosti. Řízení dodavatelských řetězců v souladu s principy udržitelného rozvoje je
chápáno jako strategická transparentní integrace, jejímž cílem je dosažení podnikových
ekonomických, environmentálních a sociálních cílů v systémové koordinaci klíčových
mezipodnikových podnikatelských procesů. Řízení je realizováno s cílem zlepšit
dlouhodobou ekonomickou výkonnost daného podniku i celého dodavatelského řetězce.
Cílem práce bude vytvořit model systému řízení dodavatelského řetězce respektujícího
principy udržitelného rozvoje. Pozornost bude zaměřena na identifikaci přínosů řízení pro
rozvoj spolupráce v rámci dodavatelských řetězců a na dopady řízení na podnikovou
výkonnost, proces environmentálních a sociálních inovací a řízení produkčních procesů

s ohledem na jejich environmentální a sociální dopady. Zkoumán bude také vliv řízení na
proces sdílení znalostí a komunikaci v rámci dodavatelského řetězce. Předmětem zájmu bude
dále identifikace faktorů ovlivňujících (pozitivně i negativně) implementaci a přínosy tohoto
systému řízení v rámci dodavatelského řetězce.
Disertační práce bude vycházet ze stávajících teoretických poznatků a výzkumů, které byly
v této oblasti ve světě realizovány.
5. 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
Anotace: Cílem doktorské práce je navržení vhodných modelů logistických přepravních
řetězců pro jednotlivé typy komodit.
Na základě 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.
6. 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 nás
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.
7. Kritická místa v dodavatelsko-odběratelském řetězci
Školitel: doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Forma: prezenční nebo kombinovaná
Anotace: Hledání a modelování kritických míst dodavatelsko odběratelských vztahů je
podstata této disertační práce, která navazuje na řešený vědecký výzkum na DFJP. Cílem
disertační práce je vytvořit funkční model jako nástroj umožňující postihnout rozdíl mezi
optimálním průběhem a reálnou praxí. Každý proces v dodavatelsko odběratelském řetězci je
ovlivňován mnoha negativními faktory, které optimálně nastavený průběh znemožňují,
významně ovlivňují nebo jen negativně omezují. Vytvořený model bude umožňovat
dynamickou optimalizaci dílčích faktorů.

