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Odešel pan profesor Bedřich Duchoň
Dne 29. června 2015 jsme se v krematoriu v Praze Motole rozloučili
s významnou akademickou osobností a vzácným člověkem, s panem prof. Ing.
Bedřichem Duchoněm CSc., profesorem Fakulty dopravní Českého vysokého učení
technického v Praze.
Pan prof. Duchoň se narodil 27. října 1937 v Praze. Po úspěšném ukončení
studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v roce 1962 působil až do roku 1968 jako
výzkumný pracovník v Energetickém ústavu Praha. V období 1968 – 1969 pobýval v
USA v Chicagu. Do Československa se tehdy vrátil hlavně kvůli matce, ke které měl
velice krásný vztah a nechtěl ji nechat na stáří samotnou. V letech 1970 - 1971
působil v Energoprojektu Praha.
V roce 1971 vstoupil na akademickou dráhu, nejprve jako odborný asistent na
Vysoké škole ekonomické. V roce 1978 zde získal hodnost kandidáta věd (CSc.).
Své působení na ČVUT započal v roce 1981 na fakultě, kterou vystudoval, tedy na
Fakultě elektrotechnické. V roce 1991 se zde po úspěšném habilitačním řízení stal
docentem.
Od roku 1993 spojil svou profesní kariéru s Fakultou dopravní, u jejichž
začátku stál, a to především při budování inženýrského oboru Management a
ekonomika dopravy a telekomunikací a oboru doktorského studia Technologie a
management v dopravě a telekomunikacích. Přednášel profilové předměty jak
v inženýrském, tak i v doktorském studiu, jmenovitě Technologie a řízení dopravy,
Ekonomika dopravy a telekomunikací, Manažerské rozhodování, Inženýrská
ekonomika, Management, Životní prostředí aj. Externě také pedagogicky působil
v inženýrském i doktorském studiu na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity
Pardubice. Pan prof. Duchoň zdůrazňoval při pedagogické činnosti především
propojení dvou významných oblastí – technologie a managementu jako základů, na
kterých stojí vzdělávání vysokoškolských studentů na technických univerzitách.
Technologie a management musí být doplněny i navazujícími směry. Je to zejména
ekonomika, v první řadě obecná, následně potom aplikovaná na nejrůznější oblasti,
např. dopravní podnik nebo veřejný sektor. V dopravě se zcela logicky přidávají
oblasti energetiky a životního prostředí, zároveň ale také např. problematika kvality
dopravy, přepravy a zasilatelství, logistiky nebo marketingu. To je základní koncept
budování vysokoškolského oboru zaměřeného na studium řízení dopravních
systémů. Tyto zásady a principy pan prof. Duchoň zaváděl a pak uplatňoval ve všech
stupních vysokoškolského studia, včetně doktorského, kde byly dizertační práce
směřovány právě do oblasti ekonomiky a managementu dopravy, její kvality, ale také
např. do problematiky dopravních externalit nebo energetických otázek, které
s dopravou těsně souvisí. V letech 1996 až 2009 byl zakládajícím vedoucím Ústavu
ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací. Profesorský titul v oboru
Technologie a management dopravy a telekomunikací získal v roce 1998. Od roku
2009 pracoval na fakultě na částečný úvazek. Během svého pedagogického
působení vychoval stovky kvalitních absolventů inženýrského studia a desítky
úspěšných doktorandů.
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Publikační činnost prof. Duchoně zahrnuje více než 200 titulů doma a
v zahraničí. Vystupoval a publikoval na domácích a zahraničních odborných
konferencích a v prestižních časopisech. V knižních publikacích se vyjadřoval
k aktuálním problémům v oblastech, kterým se profesně věnoval, tedy z dopravy,
podnikové ekonomiky, managementu a energetiky. K nejvýznamnějším knihám,
kterých je autorem nebo spoluautorem patří Energy Planning Course (1993), vydaná
v Madridě, Inženýrská ekonomika (2007) – je to jedna z nejlepších knih k pochopení
podnikových procesů a také publikace Management: Integrace tvrdých a měkkých
prvků řízení (2008), kde se soustředil na tzv. soft skills, které mají být důležitou
součástí vědomostního potenciálu absolventa technického směru. Poslední dvě
jmenované knižní publikace vydalo prestižní vydavatelství C.H. Beck.
Výzkumné aktivity pana prof. Duchoně byly silně provázány s jeho činností
pedagogickou a publikační. Věnoval se modelům dopravních systémů, udržitelnému
vývoji, systémům podnikových činností, řízení, manažerskému rozhodování,
energetickým a dopravním technologiím a životnímu prostředí, problematice malého
a středního podniku. V tom nejobecnějším smyslu byly jeho vědecké aktivity
zaměřeny na zkoumání interakce dopravy a s ní souvisejícími systémy, jako jsou
např. systém národního hospodářství nebo energetický systém. Právě výzkum
vzájemných vztahů mezi různými systémy byl pro profesora Duchoně typický.
Upozorňoval především na dopady energetiky na dopravní systém, častokrát
opakoval, že největším nebezpečím v současnosti není nedostatek ropy nebo
zemního plynu, ale otázka bezpečnosti jeho dodávek. Zároveň zdůrazňoval, že
hospodářský růst, konkurenční prostředí a zaměstnanost není možné zabezpečovat
bez dobře fungujících dopravních systémů. Prof. Duchoň vedl řadu výzkumných
projektů, např. v letech 2004 – 2006 projekt Ministerstva dopravy, který se zabýval
možným využitím alternativních paliv v dopravě. Poté se podílel na dalším projektu,
zaměřeném na problematiku veřejné dopravy. V letech 2001 – 2010 byl klíčovou
osobností při pořádání mezinárodních vědeckých konferencí Ústavu ekonomiky a
managementu, které zároveň s velkým přehledem moderoval (foto, autor Ing. Říha).
Pan profesor Duchoň absolvoval řadu studijních, pedagogických a vědeckých
pobytů v zahraničí na univerzitách, institutech, vědeckých pracovištích a podnicích
v Polsku, Rumunsku, Švédsku, Francii, Španělsku, Itálii, USA, v Číně a v Evropské
komisi v Bruselu. Byl členem tří domácích a pěti zahraničních odborných organizací
a redakčních rad. Čilou korespondenci vedl i s kolegou z Japonska. Dostala se mu
také řada ocenění a uznání, mj. Medaile FEL ČVUT, Pamětní medaile Dopravní
fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Medaile prof. F. J. Gerstnera, Award of
IBC Cambridge. Byl také zařazen v několika biografiích: Who´s Who in the World
(1997 – 2008), Who´s Who in Finance and Industry (2001 – 2008), Who´s Who in
Science and Engineerig (2004 – 2008), Who´s Who in American Education (2004 –
2008), Who´s Who of Professional (2003 – 2004), Kdo je kdo v České republice
(2002, 2005).
Pan profesor byl nejen vysoce uznávaným pedagogem a vědcem, ale také
mimořádným člověkem, přítelem. K studentům, doktorandům a kolegům přistupoval
s nesmírným porozuměním a s laskavým nadhledem. Přispěla k tomu obrovská šíře
oborů, ve kterých se velmi dobře orientoval. Hluboké vědomosti z oblasti filosofie,
historie, literatury a kultury vůbec, z něj utvořily člověka nesmírně vzdělaného a
laskavého. Svými životními postoji dokazoval, že právě vzdělanost neomezená
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jedním oborem lidského poznání je základní nezbytností při vytváření akademického
prostředí.
Mezi zájmy pana profesora patřila hudba, historie, cestování, divadlo, tenis a
turistika. Jeho krédem bylo „Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě
zbývá je uskutečnit“ (Pascal).
Pan prof. Duchoň pomáhal Fakultě dopravní ČVUT do posledních chvil jeho
života i přes vážné zdravotní problémy. Krátce před svým úmrtím ještě z titulu
předsedy oborové rady doktorského studia Technologie a management v dopravě a
telekomunikacích předsedal komisi pro obhajobu doktorských prací.
Jeho odchod pociťujeme jako nenahraditelnou ztrátu a vzpomínky na něho
zůstanou navždy v našich srdcích. Čest památce pana prof. Ing. Bedřicha Duchoně,
CSc.
prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
Ing. Zdeněk Říha, PhD.
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