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Zveřejnění seznamu kandidátů 

Volby do AS DFJP 

Volební komise pro volby konané elektronickým způsobem dne 13. 05. a 14. 05. 2021 do 

Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera obdržela písemné návrhy níže 

podepsaných navrhovatelů a souhlasy s kandidaturou. Ve stanovené termínu a dle požadavků, 

které jsou definovány Volebním řádem AS DFJP se budou voleb účastnit následující akademičtí 

pracovníci a studenti: 

Kandidáti do komory akademických pracovníků 

 Čermák Dušan, Ing. Ph.D., Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací 
techniky v dopravě 

 Hába Aleš, Ing. Ph.D., Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů 

 Hruška Roman, Ing. Ph.D., Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 
Oddělení logistiky a poštovních služeb 

 Hůlek David, Ing. Bc. Ph.D., Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 
Oddělení letecké dopravy 

 Chocholáč Jan, Ing. Ph.D., Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 
Oddělení logistiky a poštovních služeb 

 Kleprlík Jaroslav, doc. Ing. Ph.D., Katedra technologie a řízení dopravy, Oddělení 
technologie dopravy 

 Kučera Tomáš, Ing., Katedra technologie a řízení dopravy, Oddělení logistických 
systémů 

 Lopour Pavel, Ing. Ph.D., Katedra dopravního stavitelství 

 Michalek Tomáš, Ing. Ph.D., Katedra dopravních prostředků a diagnostiky, Oddělení 
kolejových vozidel  

 Nachtigall Petr, Ing. Ph.D., Katedra technologie a řízení dopravy, Oddělení logistických 
systémů 

 Nožička Jiří, Ing. Ph.D., Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 
Oddělení ekonomiky a managementu 

 Pokorný Jan, Ing. Ph.D., Katedra dopravních prostředků a diagnostiky, Oddělení 
silničních vozidel 

 Seidlová Andrea, Ing. Ph.D., Katedra technologie a řízení dopravy, Oddělení 
logistických systémů 
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 Skalská Monika, Ing. Ph.D., Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 
Oddělení ekonomiky a managementu 

 Slavíček Ondřej, Ing. Ph.D., Katedra informatiky a matematiky v dopravě, Oddělení 
aplikované matematiky 

 Šourek David, Ing. Ph.D., Katedra technologie a řízení dopravy, Oddělení technologie 
dopravy 

 Vnenk Petr, Ing., Výukové a výzkumné centrum v dopravě 

 

Kandidáti do komory studentů 

 Bílek Adam, Bc., Dopravní prostředky, Kolejová vozidla, 1. ročník, navazující 
magisterské studiu,  

 Novotná Michaela, Ing., Technologie a management v dopravě, 2. ročník, doktorské 
studium 

 Parlagi Natálie, Dopravní management a marketing, 1. ročník, bakalářské studium 

 Šlapák Jiří, Ing., Dopravní prostředky a infrastruktura, Dopravní prostředky, 3. ročník, 
doktorské studium 

 Šohajek Petr, Ing., Technologie a management v dopravě a telekomunikacích, 
Technologie, 4. ročník, doktorské studium 

 Vančurová Šárka, Ing., Technologie a management v dopravě, 1. ročník, doktorské 
studium 

 Zharkova Victoria, Ing., Technologie a management v dopravě a telekomunikacích, 

management, 3. ročník, doktorské studium 

 

Za volební komisi: Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.   V Pardubicích dne 05. 05. 2021 

 

Dne 07. a 08. 05. 2021 se uskuteční v pátek od 7:00 do soboty 17:00 testovací režim elektronického 

systému voleb. Pokud si chcete elektronickou volbu vyzkoušet v testovacím režimu, tak je možné 

v uvedený termín na adrese https://evolby.upce.cz/. 

Elektronické volby do Akademického senátu DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA se uskuteční dle 

harmonogramu 13. 05. - 14. 05. 2021, na odkazu https://evolby.upce.cz/. 

V případě, že se při elektronické volbě vyskytnou technické problémy, tak kontaktujte předsedu volební 

komise na mail ales.smejda@upce.cz. 

https://evolby.upce.cz/
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