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Optimalizace jízdy silničního motorového vozidla 

 
v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí 

 
     Kolega Ing. Petr Denk nastoupil do doktorského studijního programu v oboru „Mechanika 

tuhých a poddajných těles a prostředí“ dne 1.10.2012. V průběhu studia plnil své studijní 

povinnosti, státní doktorskou zkoušku složil dne 9.6.2017. Ve své disertační práci řešil 

problematiku optimalizace spotřeby hnací energie vozidla na základě znalosti jízdní trasy. Pro 

tento účel sestavil poměrně komplexní simulační model hybridního vozidla, podstatně 

detailnější než jsou  modely pro daný typ úloh obvykle používané. Tím učinil navazující 

optimalizaci spotřeby realističtější. Je použit algoritmus optimalizace spojující optimalizaci 

podélné dynamiky vozidla a toku energií mezi jednotlivými agregáty vozidla. Cílem uvedené 

optimalizace je nalezení optimálního rychlostního profilu pro průjezd vozidla zvolenou jízdní 

trasou a zároveň optimalizace přerozdělení hnacích výkonů na jednotlivé hnací motory vozidla. 

     Jeho disertační práce doplňuje výzkum pokročilých metod optimalizace jízdy vozidla 

dlouhodobě řešený na školícím pracovišti (Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky) 

a na Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel. Jedná se o teoretickou práci 

s přímým praktickým použitím v oblasti zvyšování ekonomičnosti a  ekologičnosti dopravy. 

Ing. Denk je vedle četných publikací na lokálních seminářích a konferencích také spoluautorem 

2 publikací v časopisech uvedených v databázi Scopus a 2 publikací ve sbornících konferencí 

uvedených taktéž v databázi Scopus. V rámci práce na své disertaci se Ing. Denk podílel na 

řešení dvou grantových projektů, a to EC FP7 projekt IMPROVE (Integration and Management 

of Performance and ROad Efficiency of Electric Vehicle Electronics) a EC Horizon 2020 

projekt ADVICE (ADvancing user acceptance of general purpose hybridized Vehicles by 

Improved Cost and Efficiency). 

Ing. Petr Denk ke své práci přistupoval od počátku odpovědně a se zájmem o věc, menší 

slabinou je poměrně dlouhá doba dokončování práce. Jeho disertační práce přináší nové 

poznatky ve svém oboru, je důkladně zpracována a představuje zdroj pro další navazující 

výzkum na školícím pracovišti, Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel i 

jinde. Jako jeho školitel podporuji obhajobu jeho práce a doporučuji po úspěšné obhajobě práce 

udělení akademického titulu Doktor (Ph.D.).     
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