
Aktualizace dlouhodobého záměru Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity 
Pardubice pro rok 2013 
 

1. PEDAGOGICKÁ ČINNOST (VZDĚLÁVACÍ PROCES) 
Pro bakalářský studijní program Dopravní technologie a spoje a pro magisterský studijní program Dopravní 
inženýrství inovovat strukturu a obsah bakalářských a magisterských studijních programů na základě 
provedeného auditu předmětů jednotlivých studijních zaměření za účelem odstranění duplicit v náplni předmětů. 

Inovovat obsah studia ve vazbě na nové teoretické poznatky i vývoj společenské praxe, v míře odpovídající 
příslušnému typu studijního programu či oboru v souladu se získanými a řešenými projekty OP VpK. 

Zvyšovat zapojení studentů doktorských studijních programů při publikování výsledků výzkumu a vývoje. 

Zpracovat a předložit projekty do jednotlivých vyhlašovaných výzev MŠMT v roce 2013. 

Pokračovat v řešení přijatých programů (OP VK). 

V doktorském studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích usilovat o zvyšování kvality 
doktorských disertačních prací v souladu se závěry komise pro kontrolu doktorského studia. 

Aktivně vyhledávat nové možnosti prezentace nabídky studia ve spolupráci se středními školami a na 
studentských veletrzích. 

 

2. ROZVOJ APLIKOVANÉHO VÝZKUMU 
Pokračovat v řešení přijatých projektů vědy a výzkumu na jednotlivých katedrách a prohloubit spolupráci 
s průmyslovými partnery při řešení společných projektů plynoucích z této aplikační sféry. 

Neustále usilovat o širší zapojení akademických pracovníků při předkládání projektů vědy a výzkumu 
předkládáním kvalitních projektů do veřejných soutěží GAČR, TAČR a soutěží vypisovaných jednotlivými 
ministerstvy. 

Usilovat o zapojování studentů doktorských studijních programů a nadaných studentů navazujících 
magisterských studijních programů do řešení výzkumných projektů na katedrách s podporou projektů Interní 
grantové soutěže. 

 

3. BUDOVÁNÍ VÝUKOVÉHO A VÝZKUMNÉHO CENTRA V DOPRAVĚ 
Úspěšně dokončit budování VVCD. S tím souvisí přestěhování laboratoří a přemístění do VVCD. 

Úspěšné zajištění slavnostního otevření VVCD spojeného s oslavami 20. výročí DFJP. 

 

4. HODNOCENÍ KVALITY 
I v tomto roce dle zkušeností z minulých let optimalizovat transparentní a motivující autoevaluační proces 
systému hodnocení akademických pracovníků formou Komplexního hodnocení akademických pracovníků. 

Nadále sledovat a rozvíjet navržený systém hodnocení kvality výuky. Soustředit se na udržení srovnatelné kvality 
výuky ve všech formách studia. 
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Sledovat uplatnění absolventů fakulty na trhu práce. 

5. VNĚJŠÍ VZTAHY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Intenzivnější propagací budovat image fakulty jako instituce evropského formátu, posilovat stará a navazovat 
nová partnerství. 

Zajistit fakultě co nejlepší vztahy s okolím a to jak s průmyslem, výzkumně-vzdělávacími institucemi, orgány 
státní správy, odbornou či laickou veřejností.  

Obzvláštní důraz bude kladen na spolupráci se zahraničím. V součinnosti s Oddělením projektů se bude OVV 
snažit zapojit fakultu do většího množství mezinárodních projektů, podpořit vznik mezinárodních vzdělávacích a 
výzkumných sítí. 

6. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ A INFRASTRUKTURA

Na základě provedeného auditu počítačových učeben fakulty vybudovat v budově DA PC učebnu s kapacitou 
30 míst. 

Modernizovat a inovovat přístrojové vybavení pro praktickou výuku technických oborů a oblasti výzkumu a vývoje 
ve stěžejních zaměřeních fakulty. 

Efektivně využít prostory přidělené DFJP v rámci projektu UNIT v nově zrekonstruované budově na nám. Čs. 
Legií. 

Ve spolupráci s rektorátními útvary připravit podmínky pro prodej majetku Dislokovaného pracoviště DFJP 
v České Třebové. Při prodeji zajistit na budoucí období (min. 20 let) nájemní smlouvu pro pokračování činnosti 
Dislokovaného  pracovitě v České Třebové. 

7. ZVÝŠENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

Motivovat pracovníky k publikační činnosti výsledků vědy a výzkumu dle kritérií bodového hodnocení Rady vlády 
pro výzkum, vývoj a inovace. Nástrojem této motivace bude i nadále průběžně modifikovaný systém Komplexního 
hodnocení pracovníků. 

8. ZLEPŠOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ STRUKTURY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Usilovat o zahájení profesorského řízení perspektivních docentů. 

Usilovat o zahájení habilitačního řízení perspektivních odborných asistentů. 

Vytvářet podmínky pro perspektivní mladé akademické pracovníky, kteří jsou schopni zvyšovat svoji kvalifikaci 
v rámci kvalitní vědeckovýzkumné činnosti. 
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Aktualizace Dlouhodobého záměru Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2013 byla:
 1. Projednána a schválena na jednání vedení fakulty dne 02.05.2013.
 2. Schválena Akademickým senátem Dopravní fakulty Jana Pernera dne 02.05.2013.
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