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Autonomní vozidla  
 

 
Popis  
 
Kurz představuje problematiku autonomních vozidel jak z hlediska použitých 
technologií, tak ostatních aspektů souvisejících se zavedením a provozem 

samořízených vozidel.  

 

 
Cíl kurzu   

 
Absolvováním kurzu získá účastník znalosti v následujících oblastech:  

-      Úrovně autonomního řízení vozidel  

-   Systémy a technologie využívané u autonomních vozidel  

-   Ostatní aspekty provozu autonomních vozidel  
-   Bezpečnost autonomních vozidel  

-    Předpokládaný vývoj v oblasti autonomního řízení  

 

 
Pro koho je kurz určen   

 
Pro pracovníky pracující v automobilovém průmyslu a příbuzných oborech. Dále 
pro všechny, kteří by chtěli seznámit s problematikou autonomního řízení 

vozidel.  

 

Předpoklady pro absolvování kurzu  
 
Kurz nevyžaduje žádné specifické požadavky na účastníky. Výhodou budou 
základní znalosti v oblasti techniky, elektrotechniky a informatiky.  

 

 
Garant / Lektor: Ing. Josef Bradáč, Ph.D.  

Rozsah výuky: 7 hodin  
Termín: 21. 11. 2019  

 
 

Cena:  
3. 000 Kč / osobu, vč. DPH (platí pro otevřený kurz) 

V případě objednání kurzu jako vnitropodnikového bude cena stanovena 
individuálně. 

 
 

Místo:  
ŠKODA AUTO Vysoká škola, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav, nebo  
v prostorách objednatele  
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Obsah kurzu  
 
Tematické zaměření bude následující:  

 
1) Charakteristika jednotlivých úrovní autonomního řízení vozidel  

2) Systémy a technologie využívané u autonomních vozidel  

3) Ostatní aspekty spojené se zaváděním a provozem autonomních vozidel  

4) Bezpečnost autonomních vozidel  

5) Další předpokládaný vývoj v oblasti autonomního řízení vozidel  
 

 

Metody výuky 

  
Přednáška formou prezentace doplněná o videa  

Skupinová analýza vybraných témat  
Diskuze k dané problematice  
 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.  
 

Objednávka  
 

Objednávku kurzu naleznete na http://www.savs.cz/celozivotni-
vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/  

 
Obecné informace k objednání a organizaci kurzu naleznete v záložce 

Celoživotní vzdělávání.  
 
Související kurzy   

Vývoj moderního automobilu  
 

 
Medailonek garanta / lektora  
 

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.  
V současné době působí na Katedře logistiky, kvality a automobilové techniky na ŠKODA AUTO 

Vysoké škole, kde vyučuje předměty se zaměřením na automobilovou techniku a výrobní 

technologie. Má bohaté praktické zkušenosti z působení ve výrobních podnicích jako specialista 

technického vývoje a plánovaní výroby. Aktivně se věnuje vědecko-výzkumné činnosti, spolupracuje 

na projektech týkajících se návrhu bezpečnostních systémů automobilu pod záštitou ČVUT. 
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