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Zápis z jednání Vědecké rady 

Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 

konaného dne 5. 12. 2018 

 
Přítomno:  26 členů z 31 (viz prezenční listina, k jednání se připojili: 13:04 doc. Soušek 

a doc. Szabó, 13:08 doc. Němec) 

Vědecká rada byla usnášeníschopná.  

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Informace o udělení institucionální akreditace v oblasti vzdělávání „4. Doprava“ 

v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studijních programů; 

3. Informace o akreditačním procesu doktorských studijních programů „Dopravní 

prostředky a infrastruktura“ a „Technologie a management v dopravě“, 

resp. „Transport Means and Infrastructure“ a „Transport Technology 

and Management“; 

4. Informace o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem 

v oborech "Dopravní prostředky a infrastruktura" a "Technologie a management 

v dopravě"; 

5. Návrh a schválení aktualizované verze kritérií pro habilitační řízení a pro řízení ke 

jmenování profesorem na DFJP; 

6. Projednání záměru podat žádost o akreditaci studijního programu „Dopravní 

technika“; 

7. Informace o aktivitách k 25. letům DFJP; 

8. Návrh a schválení atestací akademických pracovníků;   

9. Návrh a schválení doplnění zkušebních komisí státních bakalářských, magisterských 

a doktorských zkoušek; 

10. Různé. 

 

 

1. Zahájení 

Zasedání Vědecké rady (dále jen „VR“) Dopravní fakulty Jana Pernera (dále jen „DFJP“) zahájil děkan, 

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. a doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D. byli zvoleni 

skrutátory veřejným hlasováním.  

(pro 23; proti 0; zdržel se 0, neplatných 0) 

Následně byl schválen program jednání s malou změnou, kdy projednávání bodu 7 bylo odsunuto 

až na samý závěr jednání. 

(pro 23; proti 0; zdržel se 0, neplatných 0) 
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2. Informace o udělení institucionální akreditace v oblasti vzdělávání „4. Doprava“ 

v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studijních programů 

Děkan DFJP informoval členy VR o udělení institucionální akreditace. Univerzita Pardubice 

(dále jen „UPa“) získala institucionální akreditaci celkem v šesti oblastech vzdělávání. 

Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu (dále jen „NAU“) bylo vydáno ke dni 19. 7. 2018. 

Institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání „Doprava“ získala Univerzita Pardubice 

na dobu 10 let. 

 

K jednání se připojil doc. Szabó a doc. Soušek (13:04). 

 

3. Informace o akreditačním procesu doktorských studijních programů „Dopravní 

prostředky a infrastruktura“ a „Technologie a management v dopravě“, resp. „Transport 

Means and Infrastructure“ a „Transport Technology and Management“ 

Doc. Švadlenka seznámil členy VR s usnesením Rady pro vnitřní hodnocení UPa, kterým byla 

udělena vnitřní akreditace doktorským studijním programům DFJP „Dopravní prostředky 

a infrastruktura“, „Transport Means and Infrastructure“ (usnesení RVH ze dne 12. 11. 2018), 

„Technologie a management v dopravě“ a „Transport Technology and Management“ 

(usnesení ze dne 8. 10. 2018) na dobu 10 let.  

 

K jednání se připojil doc. Němec (13:09). 

 

4. Informace o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem 

v oborech "Dopravní prostředky a infrastruktura" a "Technologie a management 

v dopravě"  

Děkan DFJP informoval VR o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování 

profesorem v oborech "Dopravní prostředky a infrastruktura" a "Technologie a management 

v dopravě", rozhodnutí NAU o této akreditaci bylo uděleno 17. 10. 2018 na dobu 10 let. 

 

5. Návrh a schválení aktualizované verze kritérií pro habilitační řízení a pro řízení 

ke jmenování profesorem na DFJP 

Doc. Švadlenka předal slovo proděkanovi pro vědeckovýzkumnou činnost, dr. Řoutilovi, 

který přiblížil členům VR důvody pro vytvoření nových kritérií pro obě řízení a celý proces 

tvorby a projednání těchto kritérií na fakultě.  

V diskuzi vystoupili doc. Malý, doc. Hlavatý, doc. Švadlenka, prof. Lettl, prof. Schmidová 

a dr. Řoutil. 

Dr. Řoutil požádal VR o hlasování. 

Usnesení 

VR schvaluje navržená kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na DFJP.  

(pro 26; proti 0; zdržel se 0, neplatných 0)  
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6. Projednání záměru podat žádost o akreditaci bakalářského studijního programu 

„Dopravní technika“ 

Doc. Švadlenka seznámil VR se záměrem DFJP podat k NAU žádost o akreditaci bakalářského 

studijního programu „Dopravní technika“. Proděkanka pro vzdělávací činnost, dr. Ledvinová, 

přednesla charakteristiku a základní údaje o navrhovaném studijním programu.  

V diskuzi vystoupil doc. Hlavatý.  

Usnesení 

VR schvaluje záměr podat žádost o akreditaci bakalářského studijního programu „Dopravní 

technika“. 

(pro 26; proti 0; zdržel se 0, neplatných 0) 

 

Projednání záměru podat žádost o akreditaci magisterského studijního programu 

„Dopravní technika“ 

Dr. Ledvinová seznámila VR se záměrem DFJP podat k NAU žádost o akreditaci magisterského 

studijního programu „Dopravní technika“. Přednesla krátkou charakteristiku tohoto studijního 

programu. 

V diskuzi vystoupili doc. Křupka, dr. Vágner a prof. Melichar. 

Usnesení 

VR schvaluje záměr podat žádost o akreditaci magisterského studijního programu „Dopravní 

technika“. 

(pro 26; proti 0; zdržel se 0, neplatných 0)  

  

8. Návrh a schválení atestací akademických pracovníků 

Dr. Ledvinová požádala VR o schválení atestace akademických pracovníků uvedených níže.  

Katedra dopravního stavitelství 

Ing. Vladislav Borecký, Ph.D. 

Ing. Martin Jacura, Ph.D. 

Ing. Pavel Lopour, Ph.D. 

Dr. Ing. Zdeněk Skořepa 

Ing. Vladimír Suchánek 

Ing. Filip Ševčík 

Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. 

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky 

Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. 

Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě 

Ing. Ladislav Mlynařík, Ph.D. 

Ing. Jan Ouředníček, Ph.D. 

Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů 

RNDr. Jan Zajíc, CSc. 

Katedra informatiky v dopravě 

Ing. Pavel Herčík 
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Usnesení: 

VR DFJP souhlasí s atestací výše uvedených pracovníků na období 3 let, tj. do 4. 12. 2021, 

výsledky hlasování viz následující tabulka. 

Ing. Vladislav Borecký, Ph.D. pro 26, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Martin Jacura, Ph.D. pro 24, proti 1, zdržel se 0, neplatných 1 

Ing. Pavel Lopour, Ph.D. pro 26, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

Dr. Ing. Zdeněk Skořepa pro 24, proti 2, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Vladimír Suchánek pro 21, proti 5, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Filip Ševčík pro 21, proti 5, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. pro 26, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. pro 26, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Ladislav Mlynařík, Ph.D. pro 26, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Jan Ouředníček, Ph.D. pro 26, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

RNDr. Jan Zajíc, CSc. pro 26, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Pavel Herčík pro 21, proti 5, zdržel se 0, neplatných 0 

 

9. Návrh na doplnění zkušebních komisí státních bakalářských, magisterských 

a doktorských zkoušek 

Dr. Ledvinová předložila návrh na doplnění komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském 

a magisterském studiu a pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací. 

Státní závěrečné zkoušky v bakalářských a navazujících studijních programech 

Obor Dopravní prostředky, specializace Kolejová vozidla, Silniční vozidla, Ochrana životního 

prostředí v dopravě 

Ing. Petr Hanus, Ph.D.  

Obor Aplikovaná informatika v dopravě 

Ing. Pavel Herčík  

Obor Dopravní stavitelství 

Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.  

Obor Technologie a řízení dopravy 

Ing. Michaela Krbálková – pouze SZZ v bakalářských programech 

Ing. Přemysl Šrámek, Ph.D.  

Usnesení: 

VR schválila návrh na doplnění zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářských 

a magisterských studijních programů, výsledek hlasování viz tabulka níže.  

Ing. Petr Hanus, Ph.D. pro 26, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Pavel Herčík  pro 23, proti 3, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.  pro 25, proti 1, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Michaela Krbálková pro 21, proti 4, zdržel se 0, neplatných 1 

Ing. Přemysl Šrámek, Ph.D. pro 26, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 
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Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací ve studijním programu Technika 

a technologie v dopravě a spojích 

Obor Dopravní prostředky a infrastruktura, Transport Means and Infrastructure 

Ing. Petr Hanus, Ph.D.  

Obor Dopravní prostředky a infrastruktura 

Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.  

Obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 

Ing. Přemysl Šrámek, Ph.D.  

 

Usnesení: 

VR DFJP schválila všechny navržené kandidáty do komisí pro státní doktorské zkoušky 

a obhajoby disertačních prací (výsledek hlasování viz následující tabulka) s tím, že sestavování 

konkrétních komisí bude, v souladu s platnými předpisy DFJP, respektovat požadavky 

na obsazení profesory, resp. docenty.  

 

Ing. Petr Hanus, Ph.D.  pro 26, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.  pro 26, proti 0, zdržel se 0, neplatných 0 

Ing. Přemysl Šrámek, Ph.D. pro 25, proti 1, zdržel se 0, neplatných 0 

 

7. Informace o aktivitách k 25. letům DFJP  

Děkan fakulty shrnul pro členy VR veškeré aktivity, které proběhly v rámci oslav 25 let DFJP. 

 

10. Různé  

Doc. Švadlenka informoval o úspěšném profesorském řízení doc. Adamce z Ústavu soudního 

inženýrství VUT v Brně, o iniciativě Technologické platformy týkající se financování vědy a 

vzdělávání v technických oborech a souvisejícím jednání děkanů v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR.  

V diskuzi vystoupili: doc. Szabo, doc. Malý a prof. Schmidová. 

Termín příštího jednání VR byl stanoven na 10. 4. 2019 ve 13 hodin.  

 

 

 

V Pardubicích dne 5. 12. 2018 

 

  

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Zuzana Gojná 


