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Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera 
Univerzity Pardubice 

 

Zápis z 13. zasedání AS DFJP, konaného dne 8. 2. 2017 

Přítomní senátoři: Ing. Barbora Antonová; Ing. Monika Eisenhammerová; Ing. Lukáš Haupt; Ing. Roman Hruška, 

Ph.D.; doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.; Ing. Tomáš Kučera; Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav 

Matuška, Ph.D.; Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.; Ing. Jiří Nožička, Ph.D.; Ing. Jan Pokorný, Ph.D.; Ing. David Šourek, 

Ph.D.; Ing. Petr Vnenk. 

Omluvení senátoři: Ing. Petr Novák, BBA 

Hosté: Ing. Aleš Hába, Ph.D.; Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.; doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.;  

doc. Ing. PaveI Švanda, Ph.D.; Ing. Pavel Šturma; doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.; Ing. Jakub Vágner, Ph.D. 

 

Program: 

1. Zahájení a jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Volba předsednictva Akademického senátu DFJP 
4. Volba předsedy Akademického senátu DFJP 
5. Projednání a schválení směrnice č. 1/2017 - Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku navazujícího 

magisterského studijního programu „Dopravní inženýrství a spoje“ a do 1. ročníku navazujícího 
magisterského studijního programu „Stavební inženýrství“ pro akademický rok 2017/2018  

6. Projednání a schválení směrnice č. x/2017 - Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku navazujícího 
magisterského studijního programu „Dopravní inženýrství a spoje“ v anglickém jazyce pro akademický 
rok 2017/2018.  

7. Žádost o předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Vědecké rady DFJP.  
8. Projednání návrhu Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera  
9. Různé. 
10. Závěr.  

 

Ad 1) Zahájení, jmenování skrutátorů 

Na začátku zasedání bylo přítomno 13 senátorů. Předseda senátu Ing. Šourek přivítal přítomné senátory, 

vedení fakulty, hosty a zahájil zasedání AS DFJP. Předseda dále informoval o ukončení členství senátora Ing. 

Filipa Víznera, který není od 1. 2. 2017 členem akademické obce UPa. Jako možný náhradník byl osloven Ing. 

Dušan Čermák, který se však do dne konání AS DFJP ke svému členství nevyjádřil. 

Jako skrutátoři byli navrženi a schváleni: Ing. Nachtigall, doc. Matuška.  

 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 0. 

 

Ad 2) Schválení programu zasedání 

Předseda AS DFJP seznámil přítomné s programem 13. zasedání AS DFJP a dal o navrženém programu 

hlasovat.  

Program byl schválen. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 0.  

Ad 3) Volba předsednictva Akademického senátu DFJP 
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Předseda AS DFJP seznámil přítomné s průběhem volby předsednictva AS DFJP, který je uveden ve Volebním 

a jednacím řádu AS DFJP.  

Výsledky 1. kola tajného hlasování: 

Odevzdáno 13 hlasovacích lístků, z toho 13 platných, 0 neplatných. 

doc. Matuška – 9 hlasů 

Ing. Michálek – 7 hlasů 

Ing. Vnenk – 7 hlasů 

Ing. Šourek – 4 hlasy 

Ing. Haupt – 3 hlasy 

Ing. Antonová – 2 hlasy 

doc. Hyršlová – 2 hlasy 

Ing. Nachtigall – 2 hlasy 

Ing. Nožička – 2 hlasy 

Ing. Eisenhammerová – 1 hlas 

 

Výsledky 2. kola tajného hlasování: 

Odevzdáno 13 hlasovacích lístků, z toho 13 platných, 0 neplatných. 

doc. Matuška – 10 hlasů 

Ing. Michálek – 10 hlasů 

Ing. Vnenk – 9 hlasů 

Ing. Šourek – 3 hlasy 

Ing.  Antonová – 2 hlasy 

Ing. Haupt – 2 hlasy 

Ing. Nachtigall – 2 hlasy 

Ing. Nožička – 1 hlas 

doc. Jaroslava Hyršlová – 0 hlasů 

 

Ve 12:20 odešla senátorka: Ing. Antonová.  

Předsednictvo AS DFJP bylo na funkční období jednoho roku zvoleno ve složení:  

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.; Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. a Ing. Petr Vnenk. 

 

Ad 4) Volba předsedy Akademického senátu DFJP 

Předseda AS DFJP seznámil přítomné s průběhem volby předsedy AS DFJP, který je uveden ve Volebním 

a jednacím řádu AS DFJP.  

Výsledky volby předsedy v tajném hlasování: 

Odevzdáno 12 hlasovacích lístků, z toho 12 platných, 0 neplatných. 
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doc. Matuška – 7 

Ing. Michálek – 5 

Ing. Vnenk – 0 hlasů 

 

Ve 12:30 přišla senátorka: Ing. Antonová.  

Novým předsedou AS DFJP se stal doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. 

 

Nový předseda AS DFJP se ujal své funkce a poděkoval za projevenou důvěru. Současně děkan DFJP 

poděkoval původnímu předsednictvu a přivítal ve funkci nové předsednictvo. 

 

Ad 5) Projednání a schválení směrnice č. 1/2017 – Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku magisterského 

studijního programu „Dopravní inženýrství a spoje“ a do 1. ročníku magisterského studijního programu 

„Stavební inženýrství“ pro akademický rok 2017/2018                                      

Proděkanka Ing. Ledvinová podala vysvětlení ke směrnici č. 1/2017. K předložené směrnici se vyjádřili: Ing. 

Michálek, Ing. Vnenk a doc. Hyršlová. 

 

Usnesení: 

AS DFJP projednal a po zapracování připomínek, které zazněly v diskusi, schvaluje směrnici č. 1/2017  

– Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku magisterského studijního programu „Dopravní inženýrství a 

spoje“ a do 1. ročníku magisterského studijního programu „Stavební inženýrství“ pro akademický rok 

2017/2018. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 0.  

 

Ad 6) Projednání a schválení směrnice č. x/2017 - Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku magisterského 

studijního programu „Dopravní inženýrství a spoje“, studijního oboru „Dopravní prostředky“, zaměření 

„Kolejová vozidla“ v anglickém jazyce pro akademický rok 2017/2018.                                                                     

Proděkanka Ing. Ledvinová podala vysvětlení k předkládané směrnici. Ke  směrnici se vyjádřili: Ing. Michálek, 

Ing. Vnenk, doc. Hyršlová a Ing. Šourek. 

 

Usnesení: 

AS DFJP projednal a po zapracování připomínek, které zazněly v diskusi, schvaluje směrnici č. x/2017  

– Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku magisterského studijního programu „Dopravní inženýrství a 

spoje“, studijního oboru „Dopravní prostředky“, zaměření „Kolejová vozidla“ v anglickém jazyce pro 

akademický rok 2017/2018. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 0.  
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Ad 7) Žádost o předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Vědecké rady DFJP. 

Děkan doc. Švadlenka, (dále jen děkan) seznámil přítomné senátory se složením navrhované Vědecké rady 

DFJP a některé její členy představil. Následně proběhla diskuse ke způsobu hlasování o návrhu. Navrženo 

bylo hlasování o návrhu složení Vědecké rady DF JP en bloc.  

 

Výsledky hlasování o způsobu volby en bloc: 

Odevzdáno 13 hlasovacích lístků, z toho 13 platných, 0 neplatných. 

Hlasování: pro 11; proti 2; zdržel se 0. 

 

Usnesení: 

AS DFJP projednal a souhlasí s návrhem složení Vědecké rady DF JP. 

Hlasování: pro 10; proti 0; zdržel se 0. Neplatné hlasovací lístky: 3.  

 

Ad 8) Projednání návrhu Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera  

Proděkan Ing. Hába seznámil přítomné členy s návrhem Statutu DFJP a organizačními změnami z něho 

vyplývajícími. V diskusi k návrhu vystoupili Ing. Michálek, Ing. Vnenk, doc. Hyršlová a Ing. Šourek. 

 

Ing. Michálek vznesl připomínku k nově zaváděnému anglickému názvu Dopravní fakulty Jana Pernera 

v podobě „Faculty of Transport Engineering“, který Statut Univerzity Pardubice označuje za „překlad názvu 

fakulty“ a předkládaný návrh Statutu DFJP za „cizojazyčný ekvivalent názvu fakulty“. Směrnice č. 2/2015 UPa 

„Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity Pardubice v interním informačním 

systému OBD“ však v příloze č. 3 uvádí jako „oficiální název fakulty v angličtině“ původní variantu „Jan 

Perner Transport Faculty“ a vyžaduje po zaměstnancích, aby tento název uváděli v publikačních výstupech 

evidovaných v databázích Web of Science a SCOPUS. Ing. Michálek vznesl dotaz, jak a v jakém časovém 

horizontu bude vyřešen tento nesoulad. A zároveň, kým je garantovaný případný přechod na novou verzi 

anglického názvu fakulty z hlediska evidence výsledků v uvedených databázích, resp. následně v RIV, aby 

nemohlo dojít např. k vyřazování výsledků z RIV z důvodu chybně uvedené příslušnosti k instituci, a tudíž i ke 

ztrátě bodů (resp. peněz) v oblasti hodnocení vědeckovýzkumné činnosti fakulty. Děkan přislíbil, že se touto 

problematikou bude vedení fakulty vzhledem k závažnosti neprodleně zabývat. 

 

Usnesení: 

AS DFJP projednal a schvaluje Statut DFJP a s ním související změnu organizačního členění po zapracování 

připomínek, které zazněly v diskusi. AS DFJP pověřuje vedení DFJP jednáním o úpravě anglického 

překladu (resp. cizojazyčného ekvivalentu) názvu „Dopravní fakulta Jana Pernera“. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 0. 

 

Ve 14:20 odešel senátor: Ing. Nachtigall 
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Ad 9) Různé 

Děkan seznámil přítomné se směrnicí č. 4/2017 – O činnosti Znaleckého ústavu Dopravní fakulty Jana 

Pernera. 

Ing. Nožička informoval o současném stavu znalecké činnosti DFJP. Sdělil, že byl vytvořen sdílený soubor 

s přehledem aktuálně řešených znaleckých posudků, který zajišťuje přehled všem osobám, které mají 

znaleckou činnost v kompetenci. Dále uvedl, že v současné době zpracovává Znalecký ústav DFJP sedm 

znaleckých posudků, kdy žádný z nich není v prodlení vůči soudem stanovenému termínu. Ing. Nožička dále 

zmínil, že udržuje stálý kontakt se zadavateli posudků i Ministerstvem spravedlnosti. 

Děkan sdělil, že byl v měsíci lednu odeslán dopis na Ministerstvo spravedlnosti s informacemi o současném 

stavu Znaleckého ústavu DFJP. 

Děkan informoval přítomné o právě probíhajícím auditu Znaleckého ústavu DFJP, který provádí Ing. 

Tomolová. 

Doc. Matuška vznesl dotaz na zařazování odborných publikací do kategorií dle RIV.  

Děkan předal informaci o tom, že proběhlo jednání s předsedou NAÚ, se kterým byly diskutovány záležitosti 

týkající se nové akreditace. Děkan také uvedl, že v rámci zmíněné akreditace dojde k restrukturalizaci 

studijních programů. 

Doc. Švanda vznesl dotaz na umísťování pozvánek na zasedání AS DFJP. 

 

Ad 10) Závěr  

Předseda Akademického senátu DFJP poděkoval přítomným senátorům, vedení fakulty a hostům a ukončil 

zasedání AS DFJP. 

 

 

Zapsala: Ing. Barbora Antonová 

 

 

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. 

předseda AS DFJP 


