
  
 
 

 
Dodatečná témata doktorských disertačních prací  
pro akademický rok 2017/2018 ve studijním oboru  

„Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“ 
 
1. Optimalizace oběhů vozidel a osádek v městské hromadné dopravě 

 

Školitel: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná 

 
Anotace: 
Problematika optimalizace oběhů vozidel a osádek je ve světě doposud řešena jen z pohledu 
maximalizace provozních úspor maximálně ve vztahu k výpočetnímu času. Takové algoritmy 
svou náročnou inicializací a obsluhou doposud nenašly široké uplatnění v praxi. 
Cílem disertační práce je návrh algoritmu, který by sloužil k automatické sestavě oběhů vozidel 
a směn v takové podobě, aby byl obsluhovatelný osobou odpovědnou za tvorbu jízdních řádů 
v provozu městské hromadné dopravy. Maximalizace provozních úspor se vedle výpočetního 
času stává jen kritériem. Přínos pro obor je v nalezení v praxi uplatnitelného algoritmu, který 
by v praxi byl schopen ušetřit práci konstruktérů grafikonů, zrychlit a zefektivnit tvorbu 
plánování oběhů vozidel a směn řidičů v městské hromadné dopravě. 
 
2. Návrh architektury a postupu tvorby jízdních řádů se zaměřením na jejich prezentaci cestujícím 

v městské hromadné dopravě  

 
Školitel: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná 

 
Anotace 
Cílem disertační práce je definování nové architektury datové základny jízdních řádů, 
souvisejících technologických postupů a návrhu algoritmů pro sestavování poznámek pro 
trasové i časové odchylky spojů. Přínos pro obor je mj. v nalezení v praxi aplikovatelných 
postupů a datové základny systému pro tvorbu jízdních řádů a jejich prezentaci cestujícím. 
  



  
 
 
3. Zefektivnění procesu přepravy zboží pomocí odstranění bariér v rámci modální a multimodální 

dopravy prostřednictvím sdílení dat o přepravě  
Alternativní název tématu: Předávání informací v dodavatelsko-odběratelském řetězci 

 
Školitel: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. 
Forma studia: prezenční 

 
Anotace 
Návrh systému předávání informací v dodavatelsko-odběratelském řetězci pro splnění 
požadavků a výzev, plynoucích jak z platných norem a standardů (například TSI), tak z potřeb 
dopravního trhu. 
Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu změn procesů, tak aby došlo ke zvýšení efektivity 
nákladní dopravy překonáním překážek v jednotlivých druzích dopravy a v multimodální 
dopravě pomocí sdílení dat přepravovaného zboží. 
Vedlejším cílem by měl být návrh systému podporujícího výše zmíněné sdílení dat mezi všemi 
účastníky celého multimodálního dopravního (logistického) řetězce včetně návrhu jednotného 
rozhraní.  
 
4. Výzkum využití technologie RFID pro potřeby dopravně-logistických procesů  

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

Školitel specialista: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.  
Forma studia: kombinovaná 

 
Anotace 
Obsahem dizertační práce je výzkum využití technologie RFID pro potřeby dopravně-
logistických procesů. Tento v současné době se rozvíjející systém automatické identifikace 
spolu s nejmodernějšími informačními technologiemi představuje při jeho aplikaci potenciál 
pro zvýšení efektivnosti dopravně-logistických procesů, což dává dizertantovi prostor pro 
vědecké zkoumání v této oblasti. Mimo jiné provede dizertant v rámci řešení této dizertační 
práce simulaci klimatických a tepelných vlivů na RFID tagy a stanoví kritické faktory a hraniční 
podmínky spolehlivého fungování technologie RFID v rámci dopravně-logistických procesů. 
Cílem dizertační práce poté bude návrh funkčního systému automatické identifikace s využitím 
RFID technologie uzpůsobený pro potřeby dopravně-logistických procesů. 
Dizertant bude mít také k dispozici vybavení a zařízení, které se nachází v laboratoři 
Automatické identifikace při KDMML DFJP a v laboratoři RFID Katedry dopravy a logistiky na 
Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 
K dosažení uvedeného cíle provede dizertant analýzu současného stavu řešené problematiky 
v ČR a zahraničí. 
  



  
 
 

 
5. Systém letecké záchranné služby v České republice  

 
Školitel: doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D. 
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná 
 

Anotace 
Letecká záchranná služba (dále LZS) má v České republice již třicetiletou tradici. Za stávajících 
podmínek je zajišťována jak soukromými, tak státními subjekty. Cílem disertační práce bude 
vytvořit systém LZS v ČR, který by byl v souladu s legislativními požadavky EU (ve vazbě na 
implementaci NVG, CRM a MCC) a byl dlouhodobě udržitelný v rámci systému zdravotní péče 
při zachování bezpečnosti provozu.   
K dosažení uvedeného cíle provede dizertant analýzu současného stavu řešené problematiky 
v ČR a zahraničí. Bude analyzováno současné prostředí LZS, zvyklosti v provozování LZS a 
ekonomické aspekty fungování LZS po celém světě. Na základě provedené analýzy bude poté 
navržen systém splňující legislativní požadavky, který bude dlouhodobě udržitelný v rámci 
systému zdravotní péče s vyšší úrovní bezpečnosti provozu. 
 
 
 
 
 


