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Ph.D. studium na KIT
Pojďte dělat vědu!

Možnosti dalšího studia na ČZU
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Proč doktorát, věda, univerzita?

• Zajímavá práce, možnost směřování podle 
vlastního zájmu

• Můžete si říkat doktor

– a nemusíte na medicínu…

• Něco v životě dokázat

– ne jen vydělávat peníze
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Výzkum KIT
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• Big Data, Data management

• Machine learning, Umělá inteligence

• UX a použitelnost

• DPZ, GIS

• IoT, Precizní zemědělství

• …

Výzkumné směry katedry
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program - Systémové inženýrství a informatika
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Rámcová témata disertačních prací KIT pro rok 2021



Spolupráce s ICRISAT India

• Analýza 3D scanů rostlin 
pomocí strojového učení

• Crop modeling –
zemědělské simulace a výpočty
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Spolupráce s Ariel University Izrael
• Analýza uživatelských 

aktivit pro testování 
UX/použitelnosti

– Eye tracking a machine
learning

• Analýza vlivu sociálních 
botů v šíření politicky 
motivovaných příspěvků 
na Twitteru
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USA – San Diego State University

• MBA business project (US-Czech students): 
– International Business Development Practicum

• Multidisciplinary research projects:
– Artificial Intelligence Framework Analysis for Crisis 

Management (AI-FACM)

– Decision Making in 
International Business: 
A Big Data Approach

9



GAČR s Fakultou životního prostředí

Synthetic and Comparative Hydrology of Earth, MArs and TitAn
Can the current morphologies of drainage basins be tied to 
climatic or other physical properties that can provide
information about Mars’s past hydroclimatic conditions and 
Titan’s current state? 
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Life Sciences 4.0 a IoT

Monitoring obsazenosti areálu, Sledování prostředí ve 
sklenících ČZU, Sledování zvěře pomocí GPS obojků
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• Koordinátor EU projektu v rámci H2020

• 37 partnerů z různých zemí

• Rozpočet téměř 6 mil. €
Cíl: Podpora atraktivity života ve venkovských regionech 
napříč Evropou. Pomocí kombinace moderních 
technologií a akčního výzkumu.
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Aktuální výzkumné projekty

• Výzkum ergonomie digitálních zrcátek

• Aplikace rozšířené reality pro vzdělávání postižených

• Analýza Sentimentu zemědělských zpravodajských 
zdrojů - vývoj českého zemědělství 

• Dezinformace v zemědělství

• Uživatelsko-technologický index precizního zemědělství

• Big data platforma pro Life Sciences 4.0
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SMLUVNÍ VÝZKUM A KOMERČNÍ 
PROJEKTY
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UX testování daňových formulářů

• Pro Generální finanční 
ředitelství (GFŘ)

• Pro daňové přiznání 
fyzických osob
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UX testování průvodců živ. situacemi

• Ministerstvo vnitra ČR
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http://pruvodce.gov.cz



Elektronické vzdělávání

• Projekt Evyna

• SW Labyrint
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Další projekty a smluvním výzkum

• Ministerstvo zemědělství ČR 

– Portál farmáře (UX testování a návrhy změn)

– Návrhy nových webů

– Analýzy DPZ, RTK

• Ministerstvo pro místní rozvoj

– Testování použitelnosti NEN a dalších sw
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Vývoj aplikací a provoz systémů

• Management dat pro výpočty

– systém HAMR pro FŽP (sucho)

• UTIPA.info

• Agris.cz – nejčtenější zemědělský zpravodajský 
portál

• Agris Online – vědecký časopis
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Spolupráce se Škoda Auto
• Hackathon 6. a 7. 4. 2020 (9. týden semestru), on-line 2021?
• Studentské týmy a projekty

– např. Formula Student

• Doktorandský program 
– možnost spolupracovat na dizertační práci s odborníky, řešení reálných projektů, kvalitní data

• Exkurze do závodu v MB
• GreenPro – Zelená logistika
• …další dva projekty na rok 2021
• podpora DP semináře
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Výuka technologií SAP

• Přístup k nejnovějšímu software 
SAP S/4 HANA

• Možnost získat SAP certifikaci

• Využití SAP a výukových 
materiálů ve výuce
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Interní granty KIT od roku 2015 (27)
Problematika UI/UX v návaznosti na aplikace podporující regionální rozvoj a obory příbuzné, Metody tvorby        
a aktualizace informačního obsahu v prostředí www, Využití otevřených dat v agrárním sektoru, Rozvoj  a   
využívání informačních a komunikačních technologií ve venkovském prostoru, Potenciál využití Internet of Things
s důrazem na rozvoj regionů a agrární sektor,  SW licence a ekonomické dopady ve firmě, Ekonomická hodnota 
analytických systémů v zemědělství, Hodnocení kvality, použitelnosti a přístupnosti elektronických služeb  
z pohledu malých a středních podniků v agrárním sektoru, Monitoring pohybu zvířat v objektech, Možnosti 
využití metod rozpoznávání obrazu z výškového snímkování pro monitoring zvěře, Možnosti sémantického
a efektivního ukládání výsledků vědeckovýzkumné činnosti pro následné prezentování a sdílení v heterogenním
prostředí rozsáhlých sítí, Sběr, zpracování a vyhodnocování́ dat z laboratorního testování použitelnosti software   
a User experience, Uživatelsko – technologický index precizního zemědělství, Zpracování dat z Internet of Things
a precizního zemědělství se zaměření problematiku Big Data v rámci agrárního sektoru, Identifikace nedostatků     
a omezení zpracování dat dálkového průzkumu Země a jejich efektivní využití, Životní cyklus geografických dat    
s ohledem na automatizaci zpracování, škálovatelnost aplikací a zapojení nových technologií, Trvalá a globálně 
jedinečná identifikace autorských entit, Life Sciences 4.0, Automatizovaná klasifikace činností uživatelů při 
laboratorním testování použitelnosti a UX, Hromadné zpracování velkého objemu geografických dat, Modelování 
chování uživatelů a šíření dezinformací na síti Twitter v ČR, Využití metod strojového učení pro automatickou 
klasifikaci činností uživatelů během testování použitelnosti, Analýza 3D point cloud modelů velikosti a struktury 
rostlin, Optimalizace manažerských postupů pěstování čiroku v nejistých budoucích klimatických podmínkách, 
Artificial Intelligence Framework Analysis for Crisis Management (AI-FACM), Decision Making in International 
Business: A Big Data Approach, Social Bots Involvement in Politically Biased Discussion on Social Media, …  … ….
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únor 2021 – podáno dalších 7 projektů 



MOŽNOSTI PŮSOBENÍ NA UNIVERZITĚ

Jaké jsou
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Co je možné?

• Zapojení do činností katedry

• Školení – osobní rozvoj

• Výjezdy do zahraničí na stáže, výzkum

• Zahraniční konference

• Vstřícný přístup k pracovní době, dobrý kolektiv

• Dovolená (pedagogové 40 dní)
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Zahraniční cesty - konference a workshopy

Čína, Taiwan, Indie, Řecko, USA, Madeira, Itálie, Finsko, Španělsko, Skotsko, UK, 
Rakousko, Německo, Japonsko, Maďarsko, Maroko, Izrael, …
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Podpora doktorandů
• Stipendium: 7 500 – 12 000 Kč
• Výjezdy – Erasmus+ 
• Interní Grantová Agentura (stipendia, konference)
• IRP projekty pro DSP

– Školení, SW, rozvoj předmětů

• Doktorandská konference Think Together
• Motivační program
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Jak vypadá studium

• Nový program a pravidla
• Kreditní systém
• Pouze 3 povinné předměty

– Zkoušky většinou odborné formou diskuze 
nad projektem, vědeckým článkem

• Plus volitelné předměty
– Zaměnitelné za vědecké výstupy (díky 

kreditům)
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Ph.D.  - další postup a termíny
• Doporučení katedry

– kontaktovat vedoucího DP
– výzkumný záměr/oblast
– doporučení katedry

• Přihláška: od 1. 3. 2021 - do 30. 4. 2021
• Přijímací řízení – 16. červen 2021 

– Diskuze nad výzkumným záměrem

• Nástup v září (možné již od července)
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https://www.pef.czu.cz/


Nebojte se zeptat …

…vedoucí DP
…školitelé katedry

…vedení katedry
…vaši vyučující

…
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