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INFORMACE O FAKULTÌ
Dopravní fakulta Jana Pernera zahájila svoji èinnost 1. dubna 1993. Vývoj
událostí ve spoleènosti a vznik samostatné Èeské republiky v roce 1993 se
staly základním podnìtem pro vznik fakulty vychovávající vysokoškolské od-
borníky v oblasti dopravy a spojù. Tehdejší Vysoká škola chemicko-technolo-
gická a mìsto Pardubice nabídly a v krátké dobì zajistily potøebné podmínky
pro ustavení nové fakulty, nesoucí jméno významného �eleznièního stavitele
dráhy Praha – Olomouc, in�enýra Jana Pernera.

V souèasné dobì je pardubická dopravní fakulta koncipována jako fakulta
multidisciplinárního charakteru ekonomicko-technologického a technického
zamìøení, vychovávající vyhledávané odborníky pro soukromé a státní do-
pravní spoleènosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné
a projektové organizace, státní správu i školství. Absolventi jsou pøipraveni
kvalifikovanì navrhovat a provozovat informaèní a elektrotechnické systémy
v oblasti dopravy a spojù, organizovat a øídit technologické procesy v do-
pravních a poštovních systémech, efektivnì komunikovat se zákazníky i nadøí-
zenými orgány, provádìt akvizièní, pøepravnì-obchodní a spedièní èinnost, za-
bezpeèovat provoz, údr�bu a obnovu dopravních prostøedkù a infrastruktury.

Vìtšina absolventù fakulty nachází uplatnìní v oboru, který vystudovali. Stu-
dijní plány jednotlivých oborù jsou však koncipovány v dostateèné šíøi, aby
poskytly absolventùm potøebnou flexibilitu pøi volbì zamìstnání v dnešní dy-
namicky se vyvíjející znalostní spoleènosti. Tímto pøístupem dosahuje Do-
pravní fakulta Jana Pernera témìø stoprocentního okam�itého uplatnìní
všech svých absolventù na trhu práce.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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SEZNAM OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMÙ A OBORÙ

Studijní program/obor Form
a

Titul R OPP U/P

B3709 Dopravní technologie a spoje
Dopravní management, marketing a logistika P Bc. 3 90 155/120

Dopravní management, marketing a logistika K Bc. 3 35 71/60

Technologie a øízení dopravy* P Bc. 3 110 106/100

Technologie a øízení dopravy K Bc. 3 40 45/45

Management, marketing a logistika ve
spojích

P Bc. 3 60 40/35

Management, marketing a logistika ve
spojích

K Bc. 3 15 26/25

Dopravní prostøedky* P Bc. 3 105 170/150

Dopravní prostøedky* K Bc. 3 40 39/37

Dopravní infrastruktura* P Bc. 3 30 18/15

Dopravní infrastruktura* K Bc. 3 25 43/40

Provozní spolehlivost dopravních prostøedkù
a infrastruktury*

P Bc. 3 30 19/19

Provozní spolehlivost dopravních prostøedkù
a infrastruktury*

K Bc. 3 15 10/10

Aplikovaná informatika v dopravì P Bc. 3 25 20/20

B3607 Stavební in�enýrství
Dopravní stavitelství P Bc. 4 40 112/67

N3708 Dopravní in�enýrství a spoje
Dopravní management, marketing a logistika P, K Ing. 2 55 126/94

Technologie a øízení dopravy P, K Ing. 2 40 65/65

Dopravní prostøedky* P, K Ing. 2 55 42/42

Dopravní infrastruktura* P, K Ing. 2 30 27/27

Provozní spolehlivost dopravních prostøedkù
a infrastruktury*

P, K Ing. 2 15 11/10

Aplikovaná informatika v dopravì P Ing. 2 15 9/9

P3708 Technika a technologie v dopravì a spojích
Technologie a management v dopravì a
telekomunikacích

P, K Ph.D. 3 36 27/25

Dopravní prostøedky a infrastruktura P, K Ph.D. 3 30 10/9

*U oznaèených oborù je tøeba v pøihlášce ke studiu doplnit zamìøení, na které se
uchazeè hlásí. Pøihlášku vyplòujte podle podrobných informací o oborech a zamì-
øeních, které následují ní�e v dalším textu.
R = standardní doba studia v rocích, OPP = pøedbì�ný odhad poètu pøijímaných
pro akademický rok 2010/2011, U/P = pomìr celkového poètu uchazeèù k odhadu
poètu pøijatých pro akademický rok 2009/2010 k datu zpracování, P = prezenèní
forma studia, K = kombinovaná forma studia, Bc. = bakaláø, Ing. = in�enýr, Mgr. =
magistr, Ph.D. = doktor

Dopravní fakulta Jana Pernera
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DÙLE�ITÁ DATA

Den otevøených dveøí: 14. 1. 2010 – 10:00 hodin

Aula Arnošta z Pardubic, Pardubice – Stavaøov
Souhrnná informace vedoucích kateder od 10:00
Exkurze do laboratoøí a poslucháren od 12:00

Uzávìrka pøihlášek:
– pro bakaláøské programy
– pro navazující magisterské programy
– pro doktorské programy

15. 3. 2010
15. 8. 2010
14. 5. 2010

Pøípravné kurzy:
– termíny konání únor a� duben 2010

Pøijímací zkoušky:
– do navazujících magisterských programù
– do doktorských programù

9. 9. 2010
4. 6. 2010

Dopravní fakulta Jana Pernera
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JAK SE PØIHLÁSIT KE STUDIU?

Termín pro podání pøihlášky:
– pro bakaláøské studium
– pro navazující magisterské studium
– pro doktorské studium

15. 3. 2010
15. 8. 2010
14. 5. 2010

Forma pøihlášky: elektronická nebo písemná,
s uvedením oboru a zamìøení studia

Adresa pro zaslání písemné pøihlášky,
popøípadì adresy na poštovní poukázce:

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2

Administrativní poplatek: 500 Kè

Název úètu adresáta: Univerzita Pardubice,
Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název penì�ního ústavu: KB Pardubice

Èíslo úètu: 37030561/0100

Variabilní symbol: 5920

Konstantní symbol: pro platbu slo�enkou – 379
pro bezhotovostní platbu – 308

Specifický symbol: oborové èíslo uchazeèe
(pouze pro e-pøihlášku)

Pøijímací øízení do bakaláøského studia
Pøihlášky ke studiu lze podávat do 15. bøezna 2010 na studijní oddìlení Do-
pravní fakulty Jana Pernera. Na elektronickou i tištìnou pøihlášku je nutné
kromì studijního programu uvést po�adovaný studijní obor a zamìøení. Do
jednoho studijního programu mù�e uchazeè podat pouze jednu pøihlášku.

Pøihlášku ke studiu lze podat:
1. elektronickou formou

E-pøihláška je zveøejnìna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve
výši 500,– Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (vý-
hradnì slo�enkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-pøihlášky je
oborové èíslo uchazeèe vygenerované pøi podání e-pøihlášky. Registraci
e-pøihlášky lze po pøijetí platby následnì na stejné internetové adrese
zkontrolovat.

2. na standardním formuláøi „Pøihláška ke studiu na vysoké škole v ÈR”
(tiskopis SEVT)
Na vy�ádání je zasílají studijní oddìlení jednotlivých fakult. Lze je rovnì�
získat pøi dnech otevøených dveøí, které pro zájemce o studium fakulty po-
øádají.
Poplatek ve výši 500,– Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební po-
ukázkou (výhradnì slo�enkou typu A). Specifickým symbolem platby papí-
rové pøihlášky je rodné èíslo uchazeèe.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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U obou typù pøihlášek je platbu tøeba poukázat na úèet Univerzity Pardubice,
Komerèní banka è. ú. 37030561/0100
variabilní symbol 5920
konstantní symbol 379 pro slo�enku,

308 pro bezhotovostní pøevod
specifický symbol oborové èíslo uchazeèe pro e-pøihlášku

rodné èíslo uchazeèe pro papírovou pøihlášku
pøevodová pošta Pardubice 530 02

Lékaøské potvrzení nevy�adujeme.

O pøijetí do bakaláøského studia rozhodne dìkan na základì
* struktury jeho maturitních pøedmìtù a jeho výsledkù u maturity
* jeho výsledkù z posledního roèníku støední školy.
K tomu zašle uchazeè nejpozdìji do 20. 6. 2010 úøednì ovìøené kopie matu-
ritního a výroèního vysvìdèení na adresu
Dopravní fakulta Jana Pernera, studijní oddìlení
Studentská 95, 532 10 Pardubice.
Dìkan bude rozhodovat o pøijetí jen tìch uchazeèù, kteøí úspìšnì ukonèili
úplné støední všeobecné nebo úplné støední odborné vzdìlání maturitní
zkouškou. Uchazeèi, kteøí nebudou tuto podmínku splòovat nebo nezašlou k
výše uvedenému datu 20. 6. 2010 po�adované kopie vysvìdèení, nebudou
pøijati.

Pøijímací øízení do magisterského studia
Pøihlášky ke studiu lze podávat elektronickou formou i na standardním tisko-
pise do 15. srpna 2010 na studijní oddìlení Dopravní fakulty Jana Pernera.
Na pøihlášku je nutné uvést po�adovaný studijní obor a zamìøení.

Pøijímací zkouška se koná 9. záøí 2010. Uchazeèi budou k pøijímací zkoušce
pozváni písemnì na základì podané pøihlášky. Pokud nebude mít uchazeè
k tomuto datu slo�enou státní bakaláøskou zkoušku, nemù�e se pøijímacího
øízení zúèastnit.

K pøihlášce je nutno pøilo�it notáøsky ovìøenou kopii bakaláøského diplomu a
dodatku k diplomu (zákon o VŠ è. 111/1998 Sb. § 57, odst. 1g).

Pokud uchazeè slo�il státní zkoušku z jazyka nebo vlastní akreditovaný certi-
fikát o jazykové kvalifikaci, dolo�í to potøebným úøednì ovìøeným dokladem.

Na pøihlášce uchazeè vyplní všechny údaje mimo prospìchu ze støední školy.
Lékaøské potvrzení nevy�adujeme.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ

Termín pøijímacích zkoušek:
– pro navazující magisterské studium
– pro doktorské studium

9. 9. 2010
4. 6. 2010

Kriteria a podmínky pøijetí:
Kriteria stanovuje Smìrnice dìkana, schválená Akademickým senátem DFJP, která
je dostupná na webových stránkách DFJP.

Organizace zkoušek:
Uchazeèi obdr�í v dostateèném èasovém pøedstihu písemné pozvánky
s propozicemi.

Obsah zkoušek:
Pøijímací zkoušky do bakaláøské formy studia se konat nebudou, rozhodnou
podmínkou pro pøijetí bude maturitní zkouška (skladba pøedmìtù a výsledek u
maturity) a výsledek studia v posledním roèníku støední školy.

Zkoušky do navazujícího magisterského studia se liší podle oboru, do kterého se
bakaláø hlásí.

Zkoušky do doktorského studia skládá in�enýr z odborných pøedmìtù a dvou
jazykù.

VYROZUMÌNÍ O PØIJETÍ
Rozhodnutí o pøijetí bude zveøejnìno na webových stránkách do konce mìsí-
ce èervna 2010. Uchazeèi budou o pøijetí, resp. nepøijetí informováni doporu-
èeným dopisem po zasedání Komise pro pøi jímací øízení v termínu
odpovídajícím zákonu è. 111/1998 Sb. o VŠ.

PØEZKUMNÉ ØÍZENÍ
Podle § 50 odst. 7 zákona è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì
a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších
pøedpisù, mù�e nepøijatý uchazeè nebo jeho zástupce, kterému udìlil plnou
moc, ve lhùtì 30 dnù ode dne doruèení písemného rozhodnutí dìkana, podat
�ádost o pøezkoumání rozhodnutí, která se podává dìkanovi fakulty.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH

BAKALÁØSKÉ STUDIUM

Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R003 Dopravní management,

marketing a logistika
Forma studia: prezenèní - Pardubice

kombinovaná - v Praze

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 90/35

Poèet uchazeèù 2009/2010: 155/71

Poèet pøijatých 2009/2010: 120/60

Po�adavky pøijímacího øízení: odevzdání maturitního a výroèního
vysvìdèení do 20. 6. 2010

Charakteristika oboru:
Bakaláøské studium je zamìøeno na získání základních teoretických znalostí
z oblastí matematiky, operaèního výzkumu, informatiky, logistiky v dopravì,
dopravních prostøedkù a infrastruktury. Dále je doplnìno o teoretické základy
z oblastí ekonomických disciplín v dopravì, managementu a marketingu a je-
jich vyu�ití pøi øešení problémù dopravních procesù.

Profil a uplatnìní absolventa:
Cílem studia je pøíprava pracovníkù s odbornými vìdomostmi a dovednostmi
potøebnými ke kvalifikovanému výkonu v dopravì. Tomu odpovídá obsahová
struktura studijního oboru s dùrazem na prakticky zamìøené pøedmìty. Ab-
solvent je pøipraven na to, aby mohl vykonávat ni�ší odborné funkce v do-
pravních institucích státní a regionální správy, v podnikatelské sféøe
a zasílatelských firmách.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R025 Technologie a øízení

dopravy
Zamìøení: Technologie a øízení dopravních

systémù
Forma studia: prezenèní - Pardubice

kombinovaná - v Praze

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 85/40

Poèet uchazeèù 2009/2010: 84/45

Poèet pøijatých 2009/2010: 70/45

Po�adavky pøijímacího øízení: odevzdání maturitního a výroèního
vysvìdèení do 20. 6. 2010

Charakteristika oboru:
Bakaláøské studium oboru systémovì integruje technické a ekonomické
aspekty pøemis�ovacího procesu do komplexního poznání technologie a øíze-
ní dopravy a pøepravy. Teoretický základ studia tvoøí operaèní výzkum, do-
pravní technologie, aplikovaná informatika, logistika, integrované dopravní
systémy, kombinovaná doprava a ekonomika. Souèástí oboru je rovnì� roz-
voj právního povìdomí v dopravì. Studium je zamìøeno na získání základ-
ních teoretických a praktických poznatkù s vazbou na jejich praktické vyu�ití
v oblasti operativního øízení, pøi racionalizaci dopravních a pøepravních pro-
cesù na dopravních sítích, zpracování a vyhodnocování projektù, vèetnì
technologických a ekonomických analýz dopravních systémù a informaèních
technologií.

Profil a uplatnìní absolventa:
Cílem tohoto oboru bakaláøského studia je vytvoøit pøedpoklady pro úspìšnou
èinnost absolventù pøi analýze a následné racionalizaci v oblasti technologie
a øízení jak v silnièní, drá�ní, letecké, vodní a v mìstské hromadné dopravì
tak i v integrovaných a intermodálních systémech. Absolvent je schopen za-
stávat funkce na ni�ším a støedním stupni øízení v organizacích všech druhù
dopravy, odborné funkce ve veøejné správì i v podnicích, které realizují do-
pravní a pøepravní proces. Mù�e vykonávat samostatné odborné práce ve
spedièních a logistických firmách a logistických centrech.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708025 Technologie a øízení dopravy
Zamìøení: Logistické technologie
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 25

Poèet uchazeèù 2009/2010: 32

Poèet pøijatých 2009/2010: 30

Po�adavky pøijímacího øízení: odevzdání maturitního a výroèního
vysvìdèení do 20. 6. 2010

Charakteristika oboru:
Bakaláøské studium zamìøení Logistické technologie je soustøedìno na zís-
kání teoretických a praktických znalostí z oblasti logistiky pro øízení dodava-
telských a distribuèních øetìzcù. Teoretický a praktický základ studia je rozší-
øen o znalosti z oboru øízení zásob, z oblasti technologie lo�ných a sklado-
vých operací a pou�ívaných manipulaèních prostøedkù a z technologie a øíze-
ní procesù v logistických centrech. Souèástí zamìøení jsou také právní
aspekty v logistických technologiích. Pøedmìtem logistických technologií je
zabezpeèení a realizace materiálového toku, tj. plánování a operativní
èinnosti nezbytné k zásobování místa urèení.

Profil a uplatnìní absolventa:
Cílem studia je vytvoøit pøedpoklady pro úspìšnou èinnost absolventù v øízení
firem pøi respektování logistických technologií, které se budou nadále dyna-
micky rozvíjet vlivem expanzivního rùstu informaèních a komunikaèních tech-
nologií, pokraèující globalizace trhù a pru�ného øízení firem. Absolvent toho-
to zamìøení se uplatní v dopravních, spedièních a logistických podnicích,
v logistických centrech a v novì vznikajících lehkých prùmyslových zónách
jako odborník na støedním stupni øízení v oblasti technologie a øízení dopravy,
v pøepravních a logistických technologiích a jako integrátor osobní a nákladní
dopravy. Absolvent mù�e pokraèovat v navazujícím magisterském studiu
Technologie a øízení dopravy.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R035 Management, marketing

a logistika ve spojích
Forma studia: prezenèní - Pardubice

kombinovaná - v Praze

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 60/15

Poèet uchazeèù 2009/2010: 40/26

Poèet pøijatých 2009/2010: 35/25

Po�adavky pøijímacího øízení: odevzdání maturitního a výroèního
vysvìdèení do 20. 6. 2010

Charakteristika oboru:
Cílem bakaláøského studia je pøíprava vysokoškolsky vzdìlaných odborníkù
pro vykonávání odborných funkcí v oblasti spojù, tj. v oblasti poštovních, ex-
presních a kurýrních slu�eb, telekomunikaèních slu�eb a elektronických ko-
munikacích, a to jak v institucích státní správy, tak pøedevším v podnikatelské
sféøe. Sestavené uèební plány tohoto zamìøení s dùrazem na prakticky orien-
tované pøedmìty tomu odpovídají. Absolventi najdou uplatnìní zejména
v øídících funkcích støední úrovnì.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent tohoto oboru má teoretické znalosti z informatiky, teorie øízení
a rozhodování v systémech, marketingu, managementu a logistiky ve spo-
jích, ekonomiky spojového podniku technologie a techniky v poštovních
slu�bách, z telekomunikací a radiokomunikací a dalších disciplín. Je pøipra-
ven na to, aby vykonával odborné funkce v oblasti spojù, tj. oblasti poskytová-
ní poštovních, expresních a kurýrních slu�eb, telekomunikaèních slu�eb
a slu�eb elektronické komunikace, a to jak u provozovatelù tìchto slu�eb, tak
u regulaèních orgánù, na ministerstvech apod. Má odborné pøedpoklady pro
koncepèní práci na všech øídících úrovních.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R005 Dopravní prostøedky
Zamìøení: 1) Silnièní vozidla

2) Kolejová vozidla
Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 105/40

Poèet uchazeèù 2009/2010: 170/39

Poèet pøijatých 2009/2010: 150/37

Po�adavky pøijímacího øízení: odevzdání maturitního a výroèního
vysvìdèení do 20. 6. 2010

Charakteristika oboru:
Bakaláøský studijní obor Dopravní prostøedky je zamìøen na výuku pøedmìtù
vztahujících se k problematice silnièních nebo �eleznièních dopravních pro-
støedkù, jejich konstrukce, provozu, údr�by, inovace a rekonstrukce.

Rozsah výuky vytváøí ucelený soubor teoreticky i prakticky zamìøených od-
borných pøedmìtù, pøièem� vìtší dùraz je kladen na prakticky zamìøená té-
mata. Studenti kromì úzce specializovaných pøedmìtù zabývajících se kon-
strukcí vozidel a fyzikálními principy jízdy vozidel, absolvují i obecnì pojaté
pøedmìty jako Matematika (I a II), Mechanika (I a II), Kinematika, Termome-
chanika a Hydromechanika, Èásti strojù, Technická mìøení, CAD aj. Pozor-
nost je vìnována i problematice konstrukèních materiálù v dopravì a novým
technologiím pøi výrobì a údr�bì dopravních prostøedkù. V rámci studia stu-
denti absolvují také odbornou praxi, která navazuje na vyuèované odborné
pøedmìty a dává mo�nost aplikace získaných poznatkù v praxi.

Profil a uplatnìní absolventa:
Cíle bakaláøského studia spoèívají ve zvládnutí základních prùpravných a od-
borných pøedmìtù naplòujících bakaláøské studium silnièních a �eleznièních
dopravních prostøedkù a pøipraví tak odborníky pro technické profese v obo-
ru. Absolvent bakaláøského studijního oboru Dopravní prostøedky má znalosti
teoretického a praktického charakteru z oblasti konstrukce a provozu vozidel.
Ovládá základy technických výpoètù, umí vyu�ívat pøi øešení odborných úko-
lù výpoèetní techniku, vèetnì systémù CAD. Je vybaven znalostmi z dalších
všeobecnì technických pøedmìtù.

Absolvent se uplatní pøedevším v oblasti provozu, údr�by a obnovy doprav-
ních prostøedkù. Jeho pracovní náplní mù�e být i konstrukèní nebo obchodní
èinnost související s dopravními prostøedky. Má pøedpoklady pro øízení
menších kolektivù.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3706R003 Dopravní infrastruktura
Zamìøení: Dopravní cesta
Forma studia: kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 15

Poèet uchazeèù 2009/2010: 26

Poèet pøijatých 2009/2010: 25

Po�adavky pøijímacího øízení: odevzdání maturitního a výroèního
vysvìdèení do 20. 6. 2010

Charakteristika oboru:
Bakaláøské studium zahrnuje odbornou pøípravu studentù v oboru dopravní
infrastruktura (drá�ní stavitelství, silnièní stavitelství, stavba mostù), vèetnì
problematiky související s tímto oborem. Pøi volbì vyuèovacích pøedmìtù stu-
dia je uplatòována zásada priority praktických pøedmìtù, s dobrým teoretic-
kým základem, které si student v prùbìhu studia osvojí, jednak v pøednáš-
kách, ale hlavnì ve cvièeních laboratorních a praktických.
Cílem bakaláøského studia je pøipravit absolventa, aby umìl na pracovišti sa-
mostatnì a pohotovì øešit zadané úkoly provozního charakteru u firem
zabývajících se provozem, údr�bou a rekonstrukcemi dopravní cesty.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent bakaláøského oboru Dopravní infrastruktura – zamìøení Dopravní
cesta ovládá základy technických výpoètù, má potøebné znalosti pro komuni-
kaci v jednom svìtovém jazyku, ovládá stavební zákon, obèanské právo, do-
vede aplikovat u�ivatelské programy výpoèetní techniky v oboru pou�ívané.
Ovládá základní provozní a technologické postupy pøi výstavbì dopravních
staveb. Je schopen øešit odborné problémy související se sanacemi, rekon-
strukcemi a opravami vyskytujícími se v oboru dopravních staveb vèetnì
ekologických aspektù, které jsou v dnešní dobì sledovány.

Absolvent má uplatnìní ve výrobní sféøe, kde mù�e pracovat jako pøípraváø,
úsekový stavbyvedoucí, stavební dozor investora nebo jako rozpoètáø. Uplat-
nìní najde té� jako technický pracovník státní správy pro správu dopravních
staveb, konstruktér, pomocný projektant v projekèním ústavu.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3706R003 Dopravní infrastruktura
Zamìøení: Elektrotechnická zaøízení v dopravì
Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 30/10

Poèet uchazeèù 2009/2010: 18/17

Poèet pøijatých 2009/2010: 15/15

Po�adavky pøijímacího øízení: odevzdání maturitního a výroèního
vysvìdèení do 20. 6. 2010

Charakteristika oboru:
Bakaláøské studium zamìøení Elektrotechnická zaøízení v dopravì je konci-
pováno jako elektrotechnický studijní obor, zamìøený na sdìlovací, napájecí
a zabezpeèovací sítì a systémy, elektrické pohony a trakci v dopravì �elez-
nièní, silnièní, tramvajové, trolejbusové a v metru. Toto zamìøení poskytuje
ucelený pohled na problematiku elektrotechnických sítí, zaøízení a systémù
v dopravní soustavì. Studium obsahuje širší odborný elektrotechnický základ
a výbìrem alternativních pøedmìtù se studenti mohou hloubìji specializovat
na silnoproudou vìtev, obsahující napájení elektrických drah a elektrickou
trakci nebo na slaboproudou vìtev se sdìlovacími a zabezpeèovacími
zaøízeními v dopravì.

Profil a uplatnìní absolventa:
Cílem bakaláøského studia je pøipravit absolventy pro uplatnìní u firem zabý-
vajících se provozem, údr�bou a rekonstrukcemi napájecích, zabezpeèova-
cích a sdìlovacích zaøízení u všech druhù pozemní dopravy, zejména ve sfé-
øe technické. Absolvent bakaláøského oboru Dopravní infrastruktura – Elek-
trotechnická zaøízení v dopravì má dobré znalosti z obecné elektrotechniky
a elektroniky a odpovídající teoretický základ, co� mu umo�òuje zvládnout
stávající moderní problematiku oboru.

Absolvent je schopen samostatnì øešit praktické problémy v provozu i správì
elektrotechnických zaøízení, pøípadnì pøi jejich výrobì nebo projekci v oblasti
dopravy a spojù. Uplatní se pøedevším ve vlakové, automobilové i jiné dopra-
vì a u výrobcù i provozovatelù komunikaèních zaøízení a systémù. Uplatnìní
však nalezne i pøi technické kontrole výroby nebo ve stanicích technické
kontroly a v dalších zkušebních a testovacích institucích.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R032 Provozní spolehlivost

dopravních prostøedkù
a infrastruktury

Zamìøení: 1) Provozní spolehlivost dopravních
prostøedkù

2) Provozní spolehlivost dopravní
infrastruktury

Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc

Poèet pøijímaných 2010/2011: 15/10

Poèet uchazeèù 2009/2010: 5/2

Poèet pøijatých 2009/2010: 5/2

Po�adavky pøijímacího øízení: odevzdání maturitního a výroèního
vysvìdèení do 20. 6. 2010

Charakteristika oboru:
Bakaláøský studijní obor Provozní spolehlivost dopravních prostøedkù a in-
frastruktury poskytuje ucelený teoretický základ, doplnìný odbornými zna-
lostmi a odpovídajícími dovednostmi, které jsou potøebné pro øešení praktic-
kých úloh. Vychází ze spoleèného základu studijního programu (matematika,
fyzika, informatika, geometrie, základy dopravní techniky a technologie øízení
dopravy, makro a mikroekonomie, anglický a další jazyk). Dále obsahuje
pøedmìty z oblasti mìøení, diagnostiky, spolehlivosti a jakosti, provozu a ob-
novy dopravních prostøedkù a infrastruktury. Základy práva a ekologie dopl-
òují potøebné komplexní znalosti. Velký prostor je vìnován praktické pøípravì
(odborná praxe 6 týdnù, projekèní práce, semestrální práce, odborná
terminologie a konverzace v anglickém a dalším jazyce). Studijní obor
pøedstavuje komplexní pøípravu vysokoškolského odborníka ni�šího stupnì.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent je schopen vykonávat pøíslušné funkce v provozu, údr�bì a v opra-
várenství vozidel a infrastruktury (obnova), je platným èlenem konstrukèních
a projekèních týmù a uplatní se ve støedním stupni øízení v organizacích
všech druhù dopravy, zejména v opravárenských a servisních, ale i v doprav-
ních, výrobních a stavebních podnicích, dále zastávat odborné funkce ve
státní a regionální správì. Odborná orientace zahrnuje produktové
i podnikové pozadí èinnosti.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 3708R032 Provozní spolehlivost

dopravních prostøedkù
a infrastruktury

Zamìøení: Ochrana �ivotního prostøedí
v dopravì

Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 3r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 15/5

Poèet uchazeèù 2009/2010: 14/10

Poèet pøijatých 2009/2010: 14/10

Po�adavky pøijímacího øízení: odevzdání maturitního a výroèního
vysvìdèení do 20. 6. 2010

Charakteristika oboru:
Bakaláøské studium zamìøení Ochrana �ivotního prostøedí v dopravì je ori-
entováno na získání základních teoretických i praktických vìdomostí z oblas-
ti ochrany a tvorby �ivotního prostøedí ve vztahu k dopravì, dále znalostí
z oblasti monitorování �ivotního prostøedí a z oblasti environmentálních infor-
maèních systémù. Je souèástí studia oboru Provozní spolehlivost dopravních
prostøedkù a infrastruktury, v nìm� student získává znalosti potøebné pro
výkon odborných funkcí v praxi.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent má komplexní pøehled o pùsobení dopravy na jednotlivé slo�ky
�ivotního prostøedí a o konkrétních technických øešeních vybraných problé-
mù jeho ochrany, dále o povinnostech dopravního podniku, provozovatele do-
pravních a pøepravních prostøedkù a slu�eb, projektanta a provozovatele do-
pravních staveb v oblasti environmentální legislativy. Dovede aktivnì
vyu�ívat informaèní a komunikaèní technologie, pracovat s elektronickými in-
formaèními zdroji. Zná vlastnosti provozních hmot pou�ívaných v dopravì
a má praktické laboratorní zkušenosti s jejich zkoušením. Umí provádìt le-
gislativní audit, je schopen provádìt analýzu rizik dopravy a pøepravy, apliko-
vat preventivní a zákonná opatøení, samostatnì zavádìt environmentální
systémy øízení v dopravních firmách. Mù�e pracovat ve funkci ekologa do-
pravního podniku, správce environmentálního systému, interního auditora
environmentálních systémù apod. Jeho uplatnìní bude v øídících a technic-
kých funkcích nejen dopravních organizací, ale vzhledem k obecnìjší
pùsobnosti specializace i v jiných odvìtvích. Je pøipraven i pro práci
v servisních organizacích, ve stanicích technické kontroly, zkušebnách
i laboratoøích.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: B3709 Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: 1802R021 Aplikovaná informatika

v dopravì
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 25

Poèet uchazeèù 2009/2010: 20

Poèet pøijatých 2009/2010: 20

Po�adavky pøijímacího øízení: odevzdání maturitního a výroèního
vysvìdèení do 20. 6. 2010

Charakteristika oboru:
Bakaláøský studijní obor Aplikovaná informatika v dopravì je urèen pro pøí-
pravu odborníkù schopných realizovat a provozovat informaèní systémy v do-
pravì a jejich moduly na podporu poznávacích, správních a øídících èinností
dopravních podnikù a organizací. Obsahová struktura studijního oboru
je pøednostnì naplnìna pøedmìty z oblasti informatiky s respektováním jeho
interdisciplinárního charakteru.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent bakaláøského studijního oboru Aplikovaná informatika v dopravì
má proto znalosti z informatiky, matematiky, operaèního výzkumu, technolo-
gie dopravy a dalších disciplin, které umí uplatnit v oblasti aplikované infor-
matiky v dopravì. Má všeobecný ekonomický pøehled. V prùbìhu studia ab-
solvoval odbornou praxi zamìøenou na poèítaèové sítì. Uplatní získané teo-
retické i praktické znalosti v praxi pøi nasazování, vyu�ívání a rozvoji infor-
maèních a komunikaèních technologií všeobecnì, zejména pak ve všech dru-
zích dopravy. Studijní program je urèen pro výchovu odborníkù schopných re-
alizovat a provozovat informaèní systémy a jejich moduly na podporu øídí-
cích, informaèních a správních èinností. Funkèní zamìøení absolventù je
pøedpokladem pro uplatnìní v profesích analytik programátor, správce
databáze, správce sítì, pracovník v oblasti informaèních slu�eb, pracovník
projekèních a provozních útvarù specializovaných SW firem, dealer HW
a SW prostøedkù.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: B3607 Stavební in�enýrství
Studijní obor: 3607R002 Dopravní stavitelství
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 4 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 40

Poèet uchazeèù 2009/2010: 121

Poèet pøijatých 2009/2010: 80

Po�adavky pøijímacího øízení:: odevzdání maturitního a výroèního
vysvìdèení do 20. 6. 2010

Charakteristika oboru:
Cílem bakaláøského studia je pøipravit absolventa tak, aby umìl na pracovišti
samostatnì a pohotovì øešit zadané úkoly provozního charakteru u firem za-
bývajících se dopravním stavitelstvím. Absolvent ovládá základní prùpravné
a odborné pøedmìty na po�adované teoretické úrovni vysokoškolského stu-
dia. Znalosti jsou doplnìné cílenou odbornou praxí. Studium oboru pøispívá k
rozšíøení vzdìlávacích mo�ností v technických profesích v regionu, k poskyt-
nutí pøirozeného dostatku kvalif ikovaných technických pracovníkù v
uvedeném oboru dopravního stavitelství.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent po ukonèení studia ovládá technické výpoèty, má potøebné znalosti
pro komunikaci alespoò v jednom svìtovém jazyku, ovládá stavební zákon,
obèanské právo a dovede aplikovat u�ivatelské programy výpoèetní techniky
pou�ívané v oboru. Ovládá provozní a technologické postupy pøi výstavbì
dopravních staveb. Je schopen øešit odborné problémy související se sana-
cemi, rekonstrukcemi a opravami vyskytujícími se v dopravním stavitelství
vèetnì ekologických aspektù. Z hlediska nabízených volných pracovních
míst vyplní absolventi nedostatek odbornì schopných provozních technikù v
mana�erských funkcích u ménì nároèných staveb anebo konstruktérù v pro-
jektových ústavech. Absolvent má na trhu práce uplatnìní ve výrobní sféøe,
kde mù�e pracovat jako pøípraváø staveb, jako úsekový stavbyvedoucí, sta-
vební dozor investora nebo jako rozpoètáø. Uplatnìní najde na stavebních
úøadech, v konstrukèních a projekèních ústavech. Po splnìní podmínek, kte-
ré jsou definovány zákonem è. 360/1992 Sb. mù�e absolvent vykonat zkouš-
ky pro zpùsobilost autorizovaného in�enýra ve výstavbì. Absolvent mù�e
pokraèovat ve studiu na Dopravní fakultì Jana Pernera v akreditovaném
navazujícím magisterském oboru Dopravní stavitelství s délkou studia 1,5
roku a titulem Ing.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studijní program: N3708 Dopravní in�enýrství a spoje
Studijní obor: 3708T003 Dopravní management,

marketing a logistika
Forma studia: prezenèní - Pardubice

kombinovaná - v Praze

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 35/20

Poèet uchazeèù 2009/2010: 55/40

Poèet pøijatých 2009/2010: 50/40

Po�adavky a pøedmìty
pøijímací zkoušky:

1. pøedmìt: Ekonomie a ekonomika podniku
2. pøedmìt: Management a marketing

Charakteristika oboru:
Magisterské studium oboru Dopravní management, marketing a logistika je
orientováno na problematiku teorie dopravy, aplikaci matematických a infor-
maèních disciplín a na aplikaci teoretických znalostí dopravního manage-
mentu, marketingu a logistiky, dále na problematiku logistického manage-
mentu a projektového managementu. Studium je doplnìno o teoreticky hlubší
znalosti z technologie dopravy, zasílatelství, pojiš�ovnictví, kalkulací, tarifù
a cen v dopravì, oblastí prognostického in�enýrství v dopravì a analýzy øídicí
a podnikové èinnosti a personálního managementu.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent magisterského oboru Dopravní management, marketing a logistika
má široké teoretické znalosti z oblasti dopravního marketingu a managemen-
tu, logistického a projektového managementu a ekonomických disciplín. Jeho
odborný profil je doplnìn znalostmi z technologie a øízení dopravy, mezistátní
dopravy, zasílatelství, pojiš�ovnictví, prognostického in�enýrství i analýzy
øídicí a podnikové èinnosti.

Absolvent uplatní v praxi získané znalosti z moderních metod mana�erského
a ekonomického øízení ve vrcholových øídích funkcích v dopravních, zasilatel-
ských a logistických spoleènostech a firmách. V organizacích státní správy
uplatní svoje znalosti pøi øízení správního a dopravního systému na princi-
pech udr�itelného rozvoje spoleènosti a dopravy. Získané teoretické a odbor-
né znalosti jsou pøedpokladem pro tvùrèí èinnost absolventa ve vìdecko-vý-
zkumných organizacích a v dopravním školství. Profil absolventa splòuje
po�adavky pro soukromé podnikání v dopravì a øízení logistických podniko-
vých procesù.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: N3708 Dopravní in�enýrství a spoje
Studijní obor: 3708T025 Technologie a øízení

dopravy
Forma studia: prezenèní - Pardubice

kombinovaná - v Praze

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 25/15

Poèet uchazeèù 2009/2010: 40/25

Poèet pøijatých 2009/2010: 35/20

Po�adavky a pøedmìty
pøijímací zkoušky:

1. pøedmìt: Technologie a øízení dopravy
2. pøedmìt: Ekonomika dopravy

Charakteristika oboru:
Magisterské studium oboru Technologie a øízení dopravy systémovì integru-
je technické a ekonomické aspekty pøemis�ovacího procesu do komplexního
poznání zákonitostí technologie a øízení pøepravy a dopravy. Teoretické po-
znatky jsou vyu�ívány v oblasti operativního øízení, pøi optimalizaci doprav-
ních a pøepravních procesù na dopravních sítích, zpracování a vyhodnocová-
ní projektù vèetnì technologických a ekonomických analýz dopravních systé-
mù a informaèních technologií. Teoretický základ tvoøí zvládnutí teorie a me-
tod operaèního výzkumu, dopravní technologie, teorie dopravy, teorie øídicích
a rozhodovacích procesù vèetnì jejich modelování a optimalizace, aplikova-
né informatiky, logistiky, integrovaných dopravních systémù, dopravního
in�enýrství a ekonomiky. Souèástí oboru je rovnì� rozvoj právního povìdomí
v dopravì, jako� i aktuální problematika øízení dopravy v krizových stavech.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent magisterského oboru Technologie a øízení dopravy má vìdomosti
z teorie øízení a rozhodování v systémech, teorie dopravy a modelování, do-
pravního in�enýrství, ekonomiky dopravy a dalších disciplín. Tyto znalosti sa-
mostatnì aplikuje v technologii a øízení slo�itých pøemís�ovacích systémù
i v logistických a pøepravních technologiích. Speciální znalosti má v oblasti
kvality dopravních a pøepravních procesù a slu�eb a v øízení dopravy v krizo-
vých stavech.

Absolvent je schopen zastávat vedoucí øídicí funkce v dopravních, zasilatel-
ských a logistických organizacích, ve státní správì a samosprávì. Rovnì� se
mù�e uplatnit v samostatné tvùrèí a projektové práci v rùzných typech
organizací vèetnì vìdecko výzkumné a projektové základny. Má odborné
pøedpoklady pro koncepèní práci na všech úrovních øízení.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: N3708 Dopravní in�enýrství a spoje
Studijní obor: 3708T005 Dopravní prostøedky
Zamìøení: 1) Silnièní vozidla

2) Kolejová vozidla
Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 35/20

Poèet uchazeèù 2009/2010: 40/15

Poèet pøijatých 2009/2010: 35/12

Po�adavky a pøedmìty
pøijímací zkoušky:

1. pøedmìt: Stavba vozidel
2. pøedmìt: Provoz vozidel

Charakteristika oboru:
Magisterské studium je orientováno na øešení problematiky silnièních vozi-
del, kolejových vozidel a vozidel mìstské hromadné dopravy; jejich stavby,
inovace a rekonstrukce, dále pro úkoly harmonizace jejich nasazování a pro-
vozního vyu�ití obìhovými procesy i údr�by a oprav vozidel. Studována je
i problematika mechanizaèních prostøedkù pro stavbu dopravních cest a je-
jich údr�bu. Studium vychází ze znalosti základních, prùpravných i odbor-
ných technických pøedmìtù, vèetnì moderních disciplín dynamické pevnosti,
spolehlivosti, MKP, CAD, nových konstrukèních materiálù, ekonomie a infor-
matiky. Speciálnì je studium zamìøeno na konstrukci vozidel, moderní
metody údr�by, technologii oprav a zkoušení vozidel.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent magisterského studijního oboru Dopravní prostøedky má hluboké
znalosti z matematiky, mechaniky, pru�nosti, teorie konstruování, metod ko-
neèných prvkù a systémù CAD, doplnìné o potøebné znalosti z informatiky,
ekonomie a spolehlivosti. Ve specializaèní oblasti má vìdomosti z konstrukce
vozidel a jejich údr�by, mechaniky dopravy, zkoušení vozidel i vyu�ití moder-
ních konstrukèních materiálù. Je schopen øešit problematiku silnièních i kole-
jových dopravních prostøedkù i vozidel mìstské hromadné dopravy v oblasti
jejich konstrukce, rekonstrukce, inovace a obnovy.

Uplatnìní nalezne ve vyšších provozních i øídicích funkcích, v navrhování
koncepcí, vlastností a parametrù dopravních prostøedkù; dále v oblastech øe-
šení provozního vyu�ití vozidel i harmonizace jejich nasazení. Je schopen
zastávat mana�erské funkce, uplatní se ve sféøe vìdy a výzkumu, vyšších
funkcích státní a regionální správy.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: N3708 Dopravní in�enýrství a spoje
Studijní obor: 3706T003 Dopravní infrastruktura
Zamìøení: Dopravní cesta
Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 10/5

Poèet uchazeèù 2009/2010: 15/4

Poèet pøijatých 2009/2010: 15/4

Po�adavky a pøedmìty
pøijímací zkoušky:

1. pøedmìt: Výstavba a rekonstrukce
dopravních staveb

2. pøedmìt: Stavba a rekonstrukce
mostù

Charakteristika oboru:
Magisterské studium je zamìøeno na odbornou pøípravu studentù v oboru do-
pravní infrastruktury (drá�ní stavby, silnièní stavitelství a stavbu mostù). Pøi
volbì vyuèovaných pøedmìtù je kladen dùraz na osvojení a zvládnutí pøede-
vším teoretických pøedmìtù souvisejících se studovaným oborem, kde se ab-
solvent nauèí samostatnì myslet, rozhodovat, hodnotit a tøídit získané
vìdomosti o jevech a procesech, které se ve studovaném oboru vyskytují.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent magisterského oboru Dopravní infrastruktura – Dopravní cesta je
schopen øešit slo�ité technické výpoèty, související s návrhem dopravních
staveb, je schopen koncepènì øešit práce týmového charakteru a pracovat
v øídicích funkcích výrobních a projekèních.

Absolvent má uplatnìní ve výrobní sféøe jako stavbyvedoucí technicky nároè-
ných staveb, dále jako výrobní námìstek èi technicko-hospodáøský pracovník
s pøíslušnou osobní zodpovìdností v projekèních a investorských orgánech,
má pøedpoklady vykonávat øídicí funkce.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: N3708 Dopravní in�enýrství a spoje
Studijní obor: 3706T003 Dopravní infrastruktura
Zamìøení: Elektrotechnická zaøízení v dopravì
Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 10/5

Poèet uchazeèù 2009/2010: 10/5

Poèet pøijatých 2009/2010: 10/5

Po�adavky a pøedmìty
pøijímací zkoušky:

1. pøedmìt: Elektrotechnika
2. pøedmìt: Elektronika

Charakteristika oboru:
Magisterské studium specializace Elektrotechnická zaøízení v dopravì je
koncipováno jako vysokoškolský studijní obor, zamìøený na elektrické poho-
ny, trakci a energetiku dopravy, zabezpeèovací techniku, sdìlovací a komuni-
kaèní techniku. Specializace poskytuje ucelený, souhrnný pohled na proble-
matiku elektrotechnických sítí, zaøízení a systémù v dopravní soustavì, na
jejich vzájemné vazby a konflikty. Výbìrem alternativních pøedmìtù se stu-
denti mohou v prùbìhu studia specializovat na nìkteré z následujících oblas-
tí: elektrické pohony, napájení elektrických drah, elektrická trakce, sdìlovací
nebo zabezpeèovací zaøízení v dopravì, mikroprocesorová technika
a automobilní elektronika.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent magisterského oboru Dopravní infrastruktura – Elektrotechnická
zaøízení v dopravì má teoretické znalosti z obecné elektrotechniky a elektro-
niky, dále zejména z matematiky a fyziky. Jeho speciální znalosti se týkají
podle zamìøení buï elektrických pohonù a trakèních a napájecích zaøízení
elektrických drah nebo zabezpeèovacích a sdìlovacích zaøízení.

Absolvent je schopen vykonávat technické øídicí funkce a koncepèní èinnost
zejména v provozu a pøi správì elektrotechnických zaøízení nebo také ve vý-
robì tìchto zaøízení. Uplatní se tedy jak v dopravních podnicích, tak u výrob-
cù, dodavatelù i provozovatelù dopravních prostøedkù, napájecích soustav,
elektrické výbavy vozidel nebo komunikaèních a zabezpeèovacích systémù.

Dopravní fakulta Jana Pernera

42



Studijní program: N3708 Dopravní in�enýrství a spoje
Studijní obor: 3708T032 Provozní spolehlivost

dopravních prostøedkù
a infrastruktury

Zamìøení: 1) Provozní spolehlivost dopravních
prostøedkù

2) Provozní spolehlivost dopravní
infrastruktury

Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 5/3

Poèet uchazeèù 2009/2010: 4/0

Poèet pøijatých 2009/2010: 4/0

Po�adavky a pøedmìty
pøijímací zkoušky:

1. pøedmìt: Technická diagnostika
2. pøedmìt: Základy øízení jakosti

Charakteristika oboru:
Magisterský studijní obor je zalo�en na systémovém studiu teorie a metodolo-
gie problematiky provozu a obnovy dopravních prostøedkù a dopravní in-
frastruktury, zejména z hlediska provozní spolehlivosti, øízené �ivotnosti a øíze-
ní jakosti, uplatnìní informaèních diagnostických systémù a diagnostických
metod, diagnostické analýzy a zkušebních postupù. Souèástí studia jsou pøed-
mìty z oblasti ekologie, poèítaèové technologie, sdìlovací a zabezpeèovací
techniky, logistiky. Pozornost je vìnována základní metodice výzkumné a vý-
vojové èinnosti, napø. v pøedmìtu Technický experiment a analýza, dále rozvoji
jazykových znalostí. Studijní obor je koncipován jako pøíprava pro samostat-
nou in�enýrskou tvùrèí, koncepèní a øídící èinnost, s mo�ností uplatnìní v pro-
vozní praxi, projekci, výzkumu a vývoji, popø. školství a veøejné správì.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent magisterského studijního oboru má hluboké znalosti z teorie a øeše-
ní problematiky obnovy dopravních prostøedkù a infrastruktury, ovládá nástroje
øízení jakosti a spolehlivosti, uplatnìní moderních metod diagnostiky doprav-
ních prostøedkù a dopravní infrastruktury. Má potøebné znalosti pro výkon
in�enýrských funkcí v praxi, pro uplatnìní ve výzkumu, vývoji a projekci v ob-
lasti obnovy i výroby vozidel a infrastruktury i pøi realizaci systémù spolehlivosti
a informaèních diagnostických systémù a systémù øízené �ivotnosti. Má pøed-
poklady pro samostatnou tvùrèí a koncepèní práci, jako specialista i vedoucí
odborných kolektivù.

Absolvent se uplatní ve vedoucích funkcích v podnicích obnovy dopravních
prostøedkù a infrastruktury, ve výrobních závodech, v projekèních, vývojo-
vých, výzkumných a vìdeckých pracovištích, dále ve státní a regionální sprá-
vì, v odborném a vysokém školství. Pokud absolvent navštìvoval rozšiøující
kurz Management jakosti, najde uplatnìní i v této oblasti.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: N3708 Dopravní in�enýrství a spoje
Studijní obor: 3708T032 Provozní spolehlivost

dopravních prostøedkù
a infrastruktury

Zamìøení: Ochrana �ivotního prostøedí
v dopravì

Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 5/2

Poèet uchazeèù 2009/2010: 5/5

Poèet pøijatých 2009/2010: 5/5

Po�adavky a pøedmìty
pøijímací zkoušky:

1. pøedmìt: �ivotní prostøedí a doprava
2. pøedmìt: Provozní rizika dopravních

prostøedkù a staveb

Charakteristika oboru:
Navazující magisterské studium rozšiøuje a prohlubuje znalosti teoretických
a aplikovaných disciplin technického i environmentálního charakteru, získané
v bakaláøském studiu. Poskytuje ucelené vìdomosti v oblasti pùsobení do-
pravy na �ivotní prostøedí. Je souèástí magisterského studia oboru Provozní
spolehlivost dopravních prostøedkù a infrastruktury, v nìm� student získává
potøebné znalosti pro výkon in�enýrských funkcí v praxi.

Profil a uplatnìní absolventa:
Kvalifikaèní pøipravenost mù�e absolvent zamìøení Ochrana �ivotního pro-
støedí v dopravì uplatnit ve veøejném i soukromém sektoru: ve státní správì,
veøejných organizacích, podnicích, slu�bách, poradenství vèetnì problemati-
ky napojení na EU (obecní, mìstské èi krajské úøady, referáty �ivotního pro-
støedí, výstavby a regionálního rozvoje, na oddìleních územního plánu, roz-
voje cestovního ruchu, ale také v pozemkovém èi katastrálním úøadì; v sou-
kromém sektoru pøi zpracování dat, v poradenských slu�bách), ve zkušeb-
ních laboratoøích, servisních firmách aj. Má pøedpoklady pro øídící a koncepè-
ní práci, uplatní se rovnì� v oblasti vìdy a výzkumu, pøi vedení pracovních
týmù nebo v samostatné èinnosti specialisty, popø. výzkumného a vývojového
pracovníka a vysokoškolského pedagoga.

Studium je celkovì zamìøeno na uplatnìní ve funkcích, které vy�adují teore-
tické, metodologické a odborné znalosti umo�òující samostatnou tvùrèí, roz-
hodovací a koncepèní èinnost.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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Studijní program: N3708 Dopravní in�enýrství a spoje
Studijní obor: 1802T021 Aplikovaná informatika

v dopravì
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 15

Poèet uchazeèù 2009/2010: 10

Poèet pøijatých 2009/2010: 10

Po�adavky a pøedmìty
pøijímací zkoušky:

1. pøedmìt: Programovací techniky
2. pøedmìt: Informaèní a øídící systémy

v dopravì

Charakteristika oboru:
Studijní obor Aplikovaná informatika v dopravì navazujícího magisterského
studijního programu Dopravní in�enýrství a spoje navazuje zejména na stej-
nojmenný obor bakaláøského studijního programu Dopravní technologie
a spoje, ale i na jiné bakaláøské programy z oblasti informatiky respektující
Boloòské konvence. Studenti mají mo�nost získat hlubší teoretické a praktic-
ké znalosti v oblasti aplikované informatiky se zamìøením na samostatnou
tvùrèí a projekèní èinnost a pøedpoklady pro specializaci v oboru informatika
v dopravì. Obsahová struktura studijního programu je pøednostnì naplnìna
pøedmìty z oblasti informatiky s respektováním jeho interdisciplinárního cha-
rakteru. Magisterské studium je zamìøeno pøedevším na oblast informaèních
technologií z hlediska metod racionálního zpracování informací, algoritmiza-
ce a uplatnìní moderních programovacích jazykù, výstavby a správy databá-
zí, aplikací systémové analýzy, správy a obsluhy poèítaèových sítí.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent magisterského studijního oboru Aplikovaná informatika v dopravì
má teoretické znalosti z informatiky, teorie øízení a rozhodování v systémech,
technologie dopravy, ekonomiky dopravy, teorie dopravy a dalších disciplin.
Absolventi ovládají informaèní technologie zamìøené na zpracování informa-
cí, moderní programovací jazyky, výstavbu a správu databází a aplikace sys-
témové analýzy. Zvládají problematiku projektování a správy sítí a kvalifiko-
vané vyu�ívání slu�eb sítì internetu.

Absolvent je schopen zastávat vedoucí øídící funkce v organizacích, zejména
v oblasti uplatnìní informaèních technologií. Získané znalosti umo�òují sa-
mostatnou práci pøi projektování, inovaci a provozu øídících a informaèních
systémù v dopravì. Má odborné pøedpoklady pro koncepèní práci na všech
øídících úrovních.

Dopravní fakulta Jana Pernera
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UNIVERZITA TØETÍHO VÌKU
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice ji� nìkolik rokù
úspìšnì realizuje programy celo�ivotního vzdìlávání v rámci Univerzity tøetí-
ho vìku. Na dislokovaném pracovišti DFJP v Èeské Tøebové ji� od roku 1999
probíhala pravidelná výuka pro posluchaèe Univerzity tøetího vìku (U3V).
Tøetí ètyøsemestrální bìh „Doprava ve tøetím tisíciletí“ byl ukonèen v èervnu
2005; absolvovalo jej 24 posluchaèù z øad seniorù. Pro velký zájem byl v øíjnu
2005 zahájen ètvrtý (èytøsemestrální) bìh studia U3V „Dopravní technika v
souèasné Evropì“, který mìl 28 úèastníkù a jeho� slavnostní zakonèení pro-
bìhlo v èervnu 2007.

V prùbìhu akademického roku se konala v dvoutýdenních cyklech v�dy pravi-
delná celodenní soustøedìní, na nich� si posluchaèi mohli doplnit vìdomosti
z øady oblastí techniky, zejména pak dopravního in�enýrství. Na pøednáškách
odborníkù z vysokých škol i z praxe zde senioøi získávali v prùbìhu studia
pøehled o moderních dopravních prostøedcích, aktuální poznatky o informaè-
ních technologiích, seznámili se s novými konstrukèními materiály, technolo-
giemi i mìøicími metodami pou�ívanými v dopravì i s problematikou ochrany
�ivotního prostøedí ve vztahu k dopravì. Studium bylo po celou dobu pro
úèastníky v�dy bezplatné – probíhalo toti� za finanèní podpory mìsta Èeská
Tøebová a Regionálního støediska Institutu Jana Pernera.

Vedení DFJP dospìlo k rozhodnutí podpoøit od roku 2007 infrastrukturu U3V
prostøednictvím dotace z rozvojového projektu Ministerstva školství, mláde�e
a tìlovýchovy ÈR, podaného na rok 2007. Cílem bylo rozšíøit mo�nosti úèasti
v U3V pro poèetnìjší okruh zájemcù, nabídnout širší spektrum tématických
okruhù a pøedevším – uskuteèòovat tyto aktivity pøímo na DFJP v Pardubi-
cích. Oddìlení pro rozvoj a vnitøní zále�itosti DFJP pøipravilo v této souvislos-
ti koncepci, jejím� zámìrem byla pøíprava podmínek pro realizaci (tzn. k ote-
vøení v akademickém roce 2009/2010) ètyø cyklù v oblasti celo�ivotního vzdì-
lávání (U3V), orientovaných do tìchto okruhù:

cyklus A: Technický (s vyu�itím kapacit DFJP – KMMÈS, KDPD, KDI,
KEEZ)
– zahrnuje pøednášky a semináøe z oboru materiálového in�enýrství a tech-
nické mechaniky (Historie výroby oceli, Geopolymery-materiály zítøka, Havá-
rie a lomy ocelových konstrukcí – jejich pøíèiny a dùsledky, Technická mecha-
nika v praxi), dopravní infrastruktury (�eleznièní tratì, mosty, tunely), øízení
jakosti a spolehlivosti v dopravì, technické diagnostiky, elektrotechniky a e-
lektroniky; nabídka pokrývá zajímavá témata z oboru chemického in�enýrství
(pigmenty a barviva, ekologické aspekty zemìdìlství aj.)

cyklus B: Technologicko-ekonomický (s vyu�itím kapacit DFJP – KTØD,
KDMML),
– zahrnuje pøednášky a semináøe z oboru technologie a øízení dopravy (silniè-
ní, �eleznièní, letecké), dopravního managementu, marketingu a logistiky
(Problémy financování veøejné regionální osobní dopravy, Tarify a ceny, Po-
jiš�ovnictví)

Dopravní fakulta Jana Pernera
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cyklus C: Poèítaèovì-komunikaèní (s vyu�itím kapacit DFJP – KID),
– zahrnuje témata z oblasti Aplikované informatiky v dopravì (Historie uplat-
nìní poèítaèù a pøenosové techniky v dopravì, Poznatky z realizace IS v jed-
notlivých druzích dopravy, Perspektivy a další rozvoj IS v dopravì) dále pak z
oboru Digitální fotografie (Pøehled základních pojmù a postupù pou�ívaných
pøi práci s digitálním fotoaparátem, Správa, základní i pokroèilé úpravy digi-
tálních fotografií, Mo�nosti publikování digitálních fotografií) a Mo�ností inter-
netu (Pøipojení k internetu, Slu�by internetu).

cyklus D: Spoleèensko-vìdní (ve spolupráci s dalšími fakultami Univerzity
Pardubice, pøedevším Fakulty ekonomicko-správní, Fakulty restaurování
a Fakulty filozofické)
– zahrnuje témata z oblasti historie (Pardubický kraj vèera a dnes, Osobnost
Oskara Schindlera v kontextu dìjin), dìjin hudby a umìní (J. S. Bach a jeho
hudba), restaurátorství, lékaøství a �ivotního stylu (Choroby srdce a jejich
prevence, Psychiatrie v promìnách èasu, Význam stravy v �ivotì èlovìka).

Výuka uvedených kurzù U3V v zimním semestru bude probíhat od øíjna do
prosince 2010 a v letním semestru od bøezna do kvìtna 2011, ve dvou výuko-
vých blocích, ka�dý pátek odpoledne (od 11. do 15. hod.), v prostorách „mod-
ré budovy“ Dopravní fakulty Jana Pernera (Pardubice-Stavaøov, Studentská
95), v uèebnì P11 (DA02006 – 1. patro).

Zájemci mají vstup zdarma, pouze je nutné podat pøihlášku (zaregistrovat se)
– viz kontakty v úvodní èásti tohoto dokumentu.

Pøihlášku zasílejte e-mailem nebo písemnì na adresu:
Zlatuše Sojková
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice

Kontaktní osoby:
Zlatuše Sojková
samostatná referentka
e-mail: zlatuse.sojkova@upce.cz, telefon: 466 036 409

Libor Beneš
prodìkan pro vìdeckovýzkumnou èinnost
e-mail: libor.benes@upce.cz, telefon: 466 036 104

Dopravní fakulta Jana Pernera
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