
   

 

 

Témata doktorských disertačních prací  

pro akademický rok 2017/2018 ve studijním oboru  

„Dopravní prostředky a infrastruktura“ 
 

 

1. Dekompozice aplikačních algoritmů bezpečného logického jádra železničního zabezpečovacího 

systému do nezávislých paralelně spustitelných úloh 
 

Školitel: Ing. Jan Ouředníček, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

1) Analýza bezpečného logického jádra určeného zabezpečovacího systému z hlediska architektury jeho 

software, použitých algoritmických struktur a metod implementace software. 

2) Identifikace charakteristik aplikačních algoritmů určujících vzájemnou nezávislost jimi vykonávaných 

úloh a jejich výpočetní zátěž bezpečného logického jádra. 

3) Paralelizace úloh aplikačních algoritmů pro rozklad jejich řešení do více bezpečných logických jader 

při optimalizaci rozložení výpočetní zátěže. 

4) Vytvoření a algoritmizace metodiky pro identifikaci paralelizovatelných úloh řešených aplikačními 

algoritmy, pro jejich rozklad do samostatných procesů a pro určení výpočetní zátěže. 

 
2. Decomposition of safety-critical railway systems of vital core application algorithms into 

independently executable concurrent tasks 
 

Supervisor: Ing. Jan Ouředníček, Ph.D. 

Form of study: full-time or part-time 

 

Abstract: 

1) Analysis of the defined safety-critical system vital core from the perspective of its software 

architecture, its applied algorithmic structures and methods of software implementation.  

2) Identification of application algorithms characteristics which determine mutual independence of the 

performed tasks (which are executed by the algorithms) and their computation load of the vital core. 

3) Concurrency of the application algorithms tasks for their execution distribution into multiple vital 

cores with the computation load optimization. 

4) Creation and algorithm development for identification of application algorithms tasks which can be 

executed concurrently, for the tasks distribution into separate processes and for the evaluation of the 

computation load. 

 

3. Nepřímá mikrovlnná holografie pro bezpečnostní zobrazovací systémy v dopravě 

 

Školitel: prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. 

Školitel-specialista: Ing. Dušan Čermák, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Základní teorie nepřímé mikrovlnné holografie. Jak ji lze využít pro určení vzdáleného pole antény a pole 

v apertuře antény. Analýza použití jak pro rovinné, tak i cylindrické snímání. Analýza pro antény 
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s průměrným ziskem se širokým prostorovým spektrem a zobrazení skrytých kovových a dielektrických 

předmětů. Použití pro bezpečnostní zobrazovací systémy v dopravě.  

 

4. Indirect Microwave Holography for Transport Security Imaging Systems  

 

Supervisor: prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. 

Supervisor-specialist: Ing. Dušan Čermák, Ph.D. 

Form of study: full-time or part-time 

 

Abstract: 

The basic theory of indirect microwave holography and how it can be used for the determination of antenna 

far field patterns and the reconstruction of antenna aperture fields. Analyses how the technique can be used 

for both planar scanning and cylindrical scanning. Measurement analyses for medium gain antennas of 

wide spectral extent and imaging of concealed metal and dielectric objects. Utilization for transport 

security imaging systems. 

 

5. Optimalizace elektrické pohonné jednotky pro vozidla  

 

Školitel: prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 
1) Sestavení přehledu koncepcí pohonných jednotek se střídavými elektromotory pro silniční i kolejová 

vozidla 

2) Rozbor vlastností jednotlivých koncepcí pohonných jednotek pro vozidla z hlediska účinnosti, 

zástavbových rozměrů, hmotnosti, robustnosti a ceny 

3) Simulační výpočty a experimenty s vybranými typy elektrických pohonných jednotek se střídavými 

elektrickými motory 

4) Návrh optimalizované pohonné jednotky s ohledem na použití v kolejovém nebo silničním vozidle pro 

regionální dopravu s akumulátorovým napájením 

 

6. Hybridní pohon posunovací lokomotivy 

 

Školitel: prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 
1) Sestavení přehledu řešení hybridních pohonů lokomotiv  

2) Rozbor dimenzování pohonného řetězce a řídicích strategií pro hybridní  lokomotivu  

3) Rozbor koncepce pohonného řetězce a metodika jeho specifikace s ohledem na konstrukční aspekty a 

legislativu  

4) Zhodnocení přínosů a efektivity koncepce hybridní lokomotivy, určení aplikační oblasti 

7. Extrémní a mimořádné zatížení nosných konstrukcí inženýrských dopravních staveb 

 

Školitel: doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

Doktorská práce bude zaměřena na experimentální a numerickou analýzu mimořádných stavů 

inženýrských dopravních konstrukcí vyvolaných teplotním a rázovým zatížením. 

8. Ochrana nosných konstrukcí inženýrských staveb proti extrémním teplotním namáháním 

 

Školitel: doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 
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Anotace:  

Vývoj nových kompozitních materiálů na základě alkalických reakcí. Bude se jednat o rozsáhlé měření 

odolnosti vysokohodnotných betonů a geopolymerních betonů odolávajících dynamickým účinkům a 

vysokým teplotním zatížením. 

9. Modelové posouzení podzemních liniových staveb velkého rozpětí 

 

Školitel: doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

Anotace: Jedná se o zhotovení fyzikálních modelů podzemních staveb velkých rozpětí, zejména 

v podpovrchové dopravě v centrech městských aglomerací. Analýza bude zaměřena na spolehlivost 

obezdívky podzemních staveb velkých rozpětí a jejího spolupůsobení s okolním geotechnickým 

prostředím. 

10. Analýza a posouzení nejčastěji se vyskytujících vad na dálnicích v ČR 

 

Školitel: doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

Anotace: Těžiště práce bude spočívat v diagnostice dopravních liniových staveb, jako jsou zemní tělesa 

silničních a železničních komunikací, tunely, mosty apod. V rámci řešení se předpokládá, že budou 

navrženy, vyvinuty a posouzeny nové kompozitní materiály vhodné pro případnou opravu výše uvedených 

staveb. 

11. Návrh mostního prefabrikátu z předpjatého betonu pro mosty na pozemních komunikacích 

větších rozpětí 

 

Školitel: doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

Návrh vhodného příčného řezu s možnosti využití předpjatého betonu s volnými kabely a vytvoření 

typového podkladu pro možné využití v praxi včetně komplexního výpočtu. 

12. Analýza rámového rohu integrovaného spřaženého mostu 

 

Školitel: doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

V práci bude řešena problematika rámového rohu spřaženého mostu tvořeného spřaženou ocelobetonovou 

příčlí a železobetonovou opěrou. Předmětem práce bude rešeršní činnost, analýza současného stavu, návrh 

konstrukčního řešení, teoretické a experimentální ověření. 

 

13. Strukturní stabilita svarových spojů antikorozních ocelí pro stavbu dopravních  prostředků 

 

Školitel: prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. 

Forma:  prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  

Jedním z významných limitujících efektů v souvislosti s použitím antikorozních ocelí  v konstrukci  

silničních i kolejových vozidel  je ztráta korozní odolnosti vlivem  svařování. Disertační práce bude 

zaměřena  na výzkum  nežádoucích   procesů, spojených se svařováním  především austenitických ocelí. 

Těžištěm práce bude testování  vlivu konkrétních technologických parametrů  na korozní odolnost   

svarových spojů při zaměření na strukturně   heterogenní svarové spoje.  
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14. Influence of welding technology on stainless steel passivity for transport means application 

Supervisor: prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. 

Form of study: full-time or part-time 

 

Abstract:  

Application of stainless steel in transport technology is related to the requirement of good weldability and 

reliable corrosion resistance of joints. Sensitivity of corrosion resistant steels to post-weld intercrystalline 

corrosion constitutes one of several serious problems adversely affecting their life span. Doctoral thesis 

will be focused on the degradation processes, mainly associated with welding of the austenitic and ferritic 

unstabilized steels. The main goal of the work is evaluation of the structural stability and corrosion 

resistance of welded joints. 

 

15. Energiové předúpravy povrchů kovových materiálů pro lepení při stavbě vozidel  

 

Školitel: doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.  
Forma: prezenční nebo kombinovaná  

 

Anotace:  

Jedná se o předúpravu a hodnocení povrchů kovových materiálů pro lepení využitelné ve stavbě 

dopravních prostředků. Práce by se skládala z vytipování možných energiových metod předúpravy 

povrchů. Praktická část by se zabývala hodnocením takto připravených povrchů a jejich vliv na pevnost a 

životnost lepených spojů. Bylo by prováděno hodnocení kvality povrchů a charakterizace lepených spojů.  

 

16. Physical energy pretreatment of metallic materials for glue joint at transport vehicle 

construction  

 

Supervisor: doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.  
Form of study: full-time or part-time 

 

Abstract:  

Aim of this work is to study of pretreatment of metallic surface by physical energy for glue joints. The 

surface pretreatment may be usage at transport vehicle manufacturing. Theoretical part of study will be 

target the selection of suitable pretreatments. In practical part of study will be evaluate the surface state 

before and after pretreatments. In the work will be study the strength of prepared glue joints ant their 

stability during service life. 

 

17. Simulace proudění částic ve výbuchové komoře 

 

Školitel: prof. Ing. Petr Paščenko, Ph.D.  

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Řešení dvoufázového prouděni částic v prostoru výbuchové komory. Zaměření na analýzu  rozptylu částic 

v prostoru komory.  Simulace proudění částic, vytvoření matematického modelu, verifikace modelu.  

 

18. Interakce proudění a strukturální deformace ventilátoru  chlazení motoru   dopravního 

prostředku  

 

Školitel: prof. Ing. Petr Paščenko, Ph.D. 

Forma: prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

Numerická simulace deformační odezvy ventilátoru a proudění. Vliv konstrukčního řešení komponent 

chlazení a charakteru proudění na účinnost chladícího systému. Řešení interakce proudění a mechanických 

vlastností ventilátoru. 
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19. 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,  

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.  

 

20. 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 analýza využití numerických metod v inženýrské praxi při vytváření modelů a 

jejich využití k optimalizaci v oboru doprava.  

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. 

 

21. 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 analýza využití matematických metod v inženýrské praxi při vytváření modelů a 

jejich využití k optimalizaci v oboru doprava.  

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. 

 

22. Inovace Testovacího zařízení železničních kol (zvýšení silových účinků) 
 

Školitel: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. 

Forma:  prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  
práci zaměřit na: 

- analýzu stávajícího Testovacího zařízení železničních kol (TZŽK) z pohledu silových účinků 

(svislých, příčných, tangenciálních) a z pohledu nastavitelnosti geometrických poloh kontaktu 

„kolo-rotující kolejnice“ a z pohledu modelového měřítka velikosti kontaktní plochy „kolo-
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rotující kolejnice“: to vše s cílem vyhodnocení přesnosti měřicího řetězce vstupních silových i 

geometrických parametrů, které jsou při experimentech na  TZŽK aplikovány 

- možnosti zvětšení silových účinků TZŽK (radiální síla Q: ze stávajících 70 kN na 100kN, příčná 

síla Y: ze 35kN na 50kN, tangenciální síla FT: ze 3,5kN na 10kN) 

- pevnostní analýzu konstrukce TZŽK 

- přesnost měřicího řetězce TZŽK  

 

k řešení použít: 

- sestavení pevnostního výpočtového modelu MKP TZŽK 

- dostupné experimentální výsledky z měření na TZŽK 

- vlastní experimenty na TZŽK 

 

cíl DDP: 

- návrh nového konstrukčního uspořádání TZŽK tak, aby splňovalo požadované silové a 

geometrické parametry v přesnosti 1% 

 

23. Inovace Testovacího zařízení železničních kol“ (zvýšení rychlost jízdy na V=230 km/h) 

 

Školitel: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. 

Forma:  prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  
práci zaměřit na: 

- modální analýzu (frekvence, tvary kmitů) stávajícího Testovacího zařízení železničních kol 

(TZŽK) z pohledu silových účinků (svislých, příčných, tangenciálních) a z pohledu nastavitelnosti 

geometrických poloh kontaktu „kolo-rotující kolejnice“ a v rozsahu dosažitelné stávající rychlosti 

jízdy V=0-200km/h 

- možnosti zvětšení rychlosti jízdy v rozsahu V=0-230km/h při dosažení silových účinků TZŽK 

(radiální síla Q: 0-100kN, příčná síla Y: 0-50kN, tangenciální síla FT: 0-35kN) z pohledu 

kompletní modální analýzy  

- přesnost měřicího řetězce TZŽK v rozsahu rychlostí V=0-230km/h 

 

k řešení použít: 

- sestavení výpočtového modelu MKP TZŽK 

- dostupné experimentální výsledky z měření na TZŽK 

- vlastní experimenty na TZŽK 

 

cíl DDP: 

- návrh nového konstrukčního uspořádání TZŽK tak, aby splňovalo požadované silové a 

geometrické parametry v přesnosti 1% v rozsahu rychlostí V=0-230km/h 

 

24. Měřící systém příčných silových účinků v kontaktu kolo – kolejnice 
 

Školitel: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. 

Forma:  prezenční nebo kombinovaná 

 

 

Anotace: 

práci zaměřit na: 

- analýzu příčných silových účinků (vodící síly Y) v kontaktu kolo-kolejnice v souvislosti 

s deformační odezvou kola 

- možnost spojitého měření sily Y na základě měření deformací kola (využití klasické odporové 

tenzometrie) 

- tvar výstupního signálu měřené síly Y v kontextu s eliminací parazitních vlivů  (vliv svislých 

silových účinků, vliv tangenciálních silových účinků, vliv změny teploty, vliv odstředivých sil) 

- řešení on-line stanovení sil Y v reálných provozních podmínkách 
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      k řešení použít: 

- výpočty MKP k vytvoření simulačního modelu deformací kola od sil Y 

- dosud existující experimentální výsledky z měření deformací kotouče kola 

- vlastní experimenty na testovacím zařízení DFJP 

 

cíl DDP: 

- návrh nového způsobu měření sil Y  

 

25. Měřící systém svislých silových účinků v kontaktu kolo – kolejnice 
 

Školitel: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. 

Forma:  prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace:  
práci zaměřit na: 

- analýzu svislých silových účinků (radiální síly Q) v kontaktu kolo-kolejnice v souvislosti 

s deformační odezvou kola  

- možnost spojitého měření sily Q na základě měření deformací kola (využití polovodičové 

tenzometrie) 

- tvar výstupního signálu měřené síly Y v kontextu s eliminací parazitních vlivů  (vliv příčných 

silových účinků, vliv tangenciálních silových účinků, vliv změny teploty, vliv odstředivých sil) 

- řešení on-line stanovení sil Q v reálných provozních podmínkách 

 

k řešení použít: 

- výpočty MKP k vytvoření simulačního modelu deformací kola od sil Y 

- dosud existující experimentální výsledky z měření deformací kotouče kola 

- vlastní experimenty na testovacím zařízení DFJP 

 

cíl DDP: 

- návrh nového způsobu měření sil Q  

 

26. Měřící systém podélných silových účinků v kontaktu kolo – kolejnice 
 

Školitel: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. 

Forma:  prezenční nebo kombinovaná 

 

Anotace: 

 práci zaměřit na: 

- analýzu podélných brzdných, respektive tažných silových účinků (tangenciální síly FT ) v kontaktu 

kolo-kolejnice v souvislosti s výzkumem adhezních vlastností 

- možnosti spojitého měření sil FT  pomocí na základě měření deformací kola (využití tenzometrie) 

- tvar výstupního signálu měřené síly FT v kontextu s eliminací „parazitních“ vlivů (vliv příčných 

silových účinků, vliv svislých silových účinků, vliv změny teploty, vliv odstředivých sil) 

- řešení problému on-line stanovení sil FT  v reálných provozních podmínkách 

 

 

k řešení použít: 

- existující, případně vlastní výpočty MKP deformací kotouče kola od sil FT  

- dostupné experimentální výsledky z měření deformací kotouče kola 

- vlastní experimenty na testovacím zařízení DFJP 

 

cíl DDP: 

- návrh nového způsobu měření sil FT  


