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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 

(1) Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice (UPa) vyhlašuje v souladu  

s §49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), a článkem 7 Statutu DFJP UPa pro akademický rok 2017/2018 dodatečné přijímací 

řízení do 1. ročníku doktorského studijního programu „Technika a technologie v dopravě a spojích“. 

(2) Předpokládané počty přijímaných uchazečů podle studijních oborů a formy studia:  

Studijní obor 
Forma studia 

prezenční kombinovaná 

Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 8 2 

Dopravní prostředky a infrastruktura 5 3 

 

Termín podání přihlášek:    8. 9. 2017  

Termín příjímacího řízení:  18. 9. 2017 

 

Článek 2 
Přijímací řízení 

 

(1) Přihlášku ke studiu lze podat nejlépe v elektronické formě, která je zveřejněna na adrese 

http://eprihlaska.upce.cz, a to do 8. 9. 2017. Propozice, které jsou uvedeny tamtéž, je třeba důkladně 

prostudovat a dodržet. 

Poštou na adresu Dopravní fakulta Jana Pernera, Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost, 

Studentská 95, 532 10 Pardubice je pak nutno nejpozději k datu uzávěrky přihlášek zaslat následující 

dokumenty: 

a) téma disertační práce  

b) strukturovaný životopis 

c) úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu 

http://eprihlaska.upce.cz/


d) v případě přihlášení návrhu vlastního tématu disertační práce je nutné dodat abstrakt, návrh metod 

řešení, které budou v práci použity, a souhlas školícího pracoviště, na které se student hlásí. Témata 

budou schvalována  příslušnou oborovou radou DFJP. 

(2) Uchazeči, kteří ukončí magisterské studium v akademickém roce 2016/2017, mohou diplom 

s dodatkem předložit dodatečně. Ti, kteří neabsolvují magisterské studium na DFJP UPa, předloží však 

nejpozději k datu konání přijímacího řízení alespoň potvrzení školy o úspěšném ukončení 

magisterského studia. 

(3) Přihlášku ke studiu lze také vyplnit na předepsaném tiskopise (tiskopis SEVT „Přihláška ke studiu 

na vysoké škole v doktorském studijním programu") a zaslat na výše uvedenou adresu spolu s výše 

požadovanými přílohami. Téma disertační práce pak uchazeč uvede přímo v přihlášce. 

Administrativní poplatek ve výši 500 Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou 

(výhradně složenkou typu A) na účet Univerzity Pardubice nejpozději do 8. 9. 2017. 

 

číslo účtu Univerzity Pardubice 37030561/0100 

variabilní symbol 5920 

specifický symbol oborové číslo uchazeče  

(v případě podání e-přihlášky) 

 rodné číslo uchazeče  

(v případě podání přihlášky na tiskopise) 

konstantní symbol 379 pro platbu složenkou 

 308 pro bezhotovostní převod 

 

(4) K přihlášce na tiskopise je nutno přiložit doklad o zaplacení administrativního poplatku (kopie 

posledního dílu složenky typu A, při bezhotovostní úhradě kopie výpisu z účtu či avízo 

o provedené platbě). V případě podání elektronické přihlášky není nutno potvrzení o provedené platbě 

zasílat. Administrativní poplatek je nevratný. 

(5) Přihláška bez přiloženého dokladu o zaplacení poplatku (v případě použití tiskopisu) nebo přihláška 

s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván k okamžitému doplnění. Pokud 

uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, bude z přijímacího řízení vyřazen. Lékařské 

potvrzení na přihlášce není požadováno.  

(6) Uchazeč, jehož přihláška bude zaregistrována, ale který do data uzávěrky přihlášek nedodá další 

požadované dokumenty (viz výše), se nebude moci zúčastnit přijímací zkoušky, nebude k ní pozván  

a nebude přijat.  

(7) Na základě řádně zaevidované přihlášky a včasného doložení požadovaných dokumentů budou 

uchazeči pozváni k přijímací zkoušce. 

 

Článek 3 
Přijímací zkouška 

 

(1) Termín přijímací zkoušky je stanoven na 18. 9. 2017. Místo konání přijímací zkoušky: Univerzita 

Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10 Pardubice. Místnost, čas a forma 

přijímací zkoušky budou upřesněny na pozvánce.  

(2) Přijímací zkouška z anglického jazyka se skládá z písemného testu z anglického jazyka a osobního 

pohovoru v souvislosti s odbornou náplní konkrétního tématu disertační práce. U přijímací zkoušky se 

vyžaduje znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního 



rámce pro jazyky (CEFR), tj. uchazeč používá jazyk nezávisle a efektivně s využitím odpovídajících 

jazykových prostředků. Předpokládá se schopnost samostatně pracovat s odbornou literaturou. 

V rámci odborného pohovoru se vyžadují odborné znalosti uchazečů pro řešení problematiky 

přihlášeného tématu doktorské disertační práce. 

(3) Při přihlášení více uchazečů na stejné téma doktorské disertační práce stanoví přijímací komise 

pořadí uchazečů k přijetí podle výsledku přijímacího řízení. 

 

Článek 4 
Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky 

 

(1) Cizí jazyk je hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“/„nevyhověl“ v návaznosti na procentuálním 

vyjádření úspěšnosti uchazeče v jednotlivých částech zkoušky. Maximální počet bodů je 40, z toho  

30 v písemném testu a 10 v ústní části. Podmínkou je splnění písemného testu na minimálně  

50 % (15 bodů) a celkový zisk min. 60 %, tzn. 24 bodů. Výsledky testů budou zveřejněny na nástěnce 

oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost v den konání přijímacího řízení.  

(2) Uchazeč může rovněž požádat o uznání zkoušky z jazyka na základě vykonané státní závěrečné 

zkoušky z tohoto jazyka nebo jiné zkoušky odpovídající úrovně.  

(3) Uchazeč bude s výsledkem ústního pohovoru obeznámen bezprostředně po pohovoru, což stvrdí 

svým podpisem na protokolu o přijímací zkoušce, který je součástí přihlášky ke studiu. Podkladem 

pro rozhodnutí děkana o přijetí je výsledná známka v oblastech přijímací zkoušky.  

(4) Uchazeč, který nesloží přijímací zkoušku (nedostaví se nebo bude z některé části zkoušky 

klasifikován stupněm „nevyhověl“), nebude přijat.  

(5) Nepřítomnost u přijímacího řízení ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů bude předmětem 

dalšího jednání pouze v případě, že fakulta vypíše náhradní termín přijímacího řízení.  

(6) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách UPa – www.upce.cz 

pod evidenčním číslem uchazeče (univerzitní číslo uchazeče je uvedeno na první stránce e-přihlášky 

vpravo nahoře) nebo rodným číslem uchazeče a jeho iniciály, a to nejpozději 20. 9. 2017. Způsob 

zveřejnění výsledků přijímacího řízení musí respektovat princip ochrany osobních údajů. Dokumentace 

o přijímacím řízení bude uložena na oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost DFJP a každému 

účastníku přijímacího řízení bude na požádání přístupna do uplynutí 15 dnů od termínu přijímací 

zkoušky. Písemné rozhodnutí děkana o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči v případě přijetí 

ke studiu do vlastních rukou při zápisu ke studiu, v případě nepřijetí doporučenou poštou do vlastních 

rukou do 14 dnů od data vykonání přijímacích zkoušek.  

 

V Pardubicích dne 2. května 2017 

 

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 

děkan DF JP 

 

Příloha: 

Dodatečná témata doktorských disertačních prací pro akademický rok 2017/2018 ve studijním oboru 

„Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“ 


