
Název temat. okruhu CZ

Ústav 

číslo

Forma 

(P/K) Školitel (včetně titulů) Anotace CZ 

Transferia (multifunkční dopravní uzly) a 

jejich vliv na městské struktury

15119 P/K doc. Ing.arch. Akad.arch. Ir. Jiří Klokočka Předmět vědecké výzkumné činnosti: zkoumání vztahu a 

systémových pravidel mezi plánováním a realizací 

multifunkčních dopravních uzlů (transferií) a jejich vlivem na 

jejich přímé okolí i proměny v organizaci města. výzkumné 

otázky 

a. Které tranziční procesy jsou iniciovány integrací transferií 

(multimodálních dopravních uzlů) a transformací nádražních 

okolí v urbanistických městských strukturách (funkčních a 

prostorových)? 

b. Jaké síly jsou generovány realizacemi těchto 

velkoměřítkových urbanistických intervencí? Jak fungují? 

c. Jaký je vliv těchto zmíněných dynamik na urbanistickou 

tkáň města, a to jak funkčně a prostorově, tak i sociálně a 

společensky? 

d. Jaká je relace mezi fanoménem transferií a metropolitní 

charakter města? 

Udržitelná městská mobilita a dostupnost. 15121 P doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D. Předmět vědecké výzkumné činnosti: zkoumání vztahu mezi 

dopravní mobilitou a využitím území v městských regionech; 

zkoumání účinnosti administrativně-regulativních a 

ekonomických nástrojů pro dosažení udržitelné mobility a 

dostupnosti v městských regionech. Metodické přístupy: 

diskrétní modely rozhodování, simulační modelování (např. 

MATSim, SUMO, UrbanSim, GAMA, MANSON, AnyLogic), 

metody strojového učení, využití GIS, R, Python, JAVA. 

Poznámky: možnost zapojení do výzkumných projektů, 

zejména s FD a CIIRC, publikace výsledků a disertační práce v 

anglickém jazyce, uchazeč by měl minimálně týden před 

závěrečným termínem podání přihlášek kontaktovat školitele 

a dohodnout s ním podrobnosti.

Smart City přátelské chůzi: obytnost, 

prostupnost a čitelnost veřejného prostoru

1519 K doc. Ing. arch. Irena Fialová, školitel 

specialista doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.

Pěší doprava byla jako způsob dopravy opomíjena od doby, 

kdy jsme začali přizpůsobovat města masové motorizaci. V 

éře 20. století byly pěší sítě a dostupnost pro pěší 

považovány za nedůležité. Dopravní zácpy, znečištění, 

fragmentace měst, obezita, bezpečnostní a zdravotní rizika 

jsou jen málo z důsledků tohoto přístupu. Očekává se, že 

současné protitrendy 21. století – aktivní doprava, 

mikromobilita a multimodální diverzifikace využití dopravy – 

budou nadále růst i v éře budoucích technologických změn 

smart city a automatizovaných a propojených vozidel. 

Výzkum se zaměří na zmapování současných i navrhovaných 

projektů a pobídek pěší a pěší dopravní infrastruktury jak z 

hlediska dopravy, tak z hlediska městské kvality. Výzkum se 

může zaměřit např. na prostředí přátelské k chodcům, zóny 

bez aut, snížené nebezpečí na silnicích, sítě pro chodce, pěší 

trasy, turistické stezky, přechody pro chodce, -mosty, -tunely, 

-eskalátory, -chodníky, -chodníky, -schodiště, -skywalky, - 

zařízení, podzemní města.
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