
Zápis z 3. zasedání Akademického senátu DFJP ve volebním období 2021–2024, 

konaného 6. října 2021 od 13.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu DFJP (DA-01016) 

Přítomni:  Ing. Aleš Hába, Ph.D., Ing. Roman Hruška, Ph.D., Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., 
Ing. Pavel Lopour, Ph.D., Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., 
Ing. Jiří Nožička, Ph.D., Ing. Jan Pokorný, Ph.D., Ing. Monika Skalská, Ph.D.,  
Ing. Petr Vnenk, Natálie Parlagi, Ing. Jiří Šlapák, Ing. Petr Šohajek 

Omluveni:  Bc. Adam Bílek, Ing. Šárka Vančurová 

Program zasedání: 

1. Zahájení, schválení skrutátorů. 

2. Projednání a schválení programu zasedání AS DFJP. 

3. Projednání a schválení směrnice „Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků bakalář-

ských studijních programů pro akademický rok 2022/2023“. 

4. Projednání a schválení směrnice „Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků magis-

terských studijních programů pro akademický rok 2022/2023“. 

5. Různé. 

6. Závěr.  

1. Zahájení, schválení skrutátorů. 
Předseda AS DFJP, dr. Michálek, zahájil zasedání a přivítal přítomné. V době zahájení 

zasedání bylo přítomno 12 senátorů. Předseda AS DFJP navrhl skrutátory pro toto zasedání: 
Ing. Aleš Hába, Ph.D., a Ing. Jiří Nožička, Ph.D. Hlasování se účastnilo všech 12 přítomných 
senátorů, kteří se většinově vyslovili pro návrh. Navržení skrutátoři tak byli schváleni. 

Hlasování: pro 10; proti 0; zdržel se 2. 

2. Projednání a schválení programu zasedání AS DFJP. 
Předseda AS DFJP seznámil přítomné s navrženým programem zasedání. K programu 

zasedání nikdo nevznesl žádné připomínky, a proto dal předseda AS DFJP o programu hlasovat. 
Hlasování se účastnilo všech 12 přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. 
Program zasedání tak byl schválen. 

Usnesení 2021/08/01:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil program zasedání 
Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera konaného dne 6. 10. 2021 od 13.00 h. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 0. 

3. Projednání a schválení směrnice „Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků bakalář-
ských studijních programů pro akademický rok 2022/2023“. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal slovo předkladateli, kterým je 

děkan DFJP; ten představením směrnice pověřil proděkanku dr. Ledvinovou. Dr. Ledvinová ve 
stručnosti představila směrnici pro přijímání studentů do bakalářského studia; tato směrnice 
je ve své podstatě stejná jako obdobná směrnice z minulého roku. Dále se ke směrnici vyjádřili 
předseda Legislativní komise AS DFJP, Ing. Vnenk, který poukázal na vzájemnou vazbu platnos-
ti, účinnosti a dne vydání směrnice, a také předseda Pedagogické komise AS DFJP, dr. Chocho-
láč, který shrnul formální připomínky ke směrnici, uvedené ve stanovisku komise. 



V rámci následné diskuse byly diskutovány skutečné počty zapsaných studentů ve vzta-
hu k předpokládaným číslům ve směrnici, problematika zahraničních studentů z ruskojazyč-
ných zemí (zejména ve vztahu k problematickému získávání víz v současné době a z toho pra-
menících problémů s realizací prezenční výuky) a také otázka možného zavedení přijímacích 
zkoušek v blízké budoucnosti. Po proběhlé diskusi dal předseda AS DFJP hlasovat o návrhu 
usnesení. Hlasování se účastnilo všech 12 přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili 
pro návrh. Směrnice tak byla schválena. 

Usnesení 2021/08/02:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil směrnici „Pravidla pro 
přijímací řízení do 1. ročníků bakalářských studijních programů pro akademický rok 2022/ 
2023“ po zapracování formálních připomínek vzešlých z diskuse. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 0. 

4. Projednání a schválení směrnice „Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků magister-
ských studijních programů pro akademický rok 2022/2023“. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal opět slovo proděkance, dr. Led-

vinové, která stručně představila směrnici, která je zcela analogická ke směrnici projednávané 
v rámci předchozího bodu 3. Doporučení legislativní i pedagogické komise se tak vztahují i na 
tuto směrnici, ke které dále neproběhla žádná bližší diskuse. Předseda AS DFJP proto dal hlaso-
vat o návrhu usnesení. Hlasování se účastnilo všech 12 přítomných senátorů, kteří se jedno-
myslně vyslovili pro návrh. Směrnice tak byla schválena. 

Usnesení 2021/08/03:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil směrnici „Pravidla pro 
přijímací řízení do 1. ročníků magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/ 
2023“ po zapracování formálních připomínek. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 0. 

5. Různé. 
V rámci tohoto bodu programu zasedání byla na námět Ing. Šlapáka diskutována pro-

blematika proběhlého zrušení indexů ve vztahu k otázce, jak řešit případné spory ohledně evi-
dence výsledků ve STAGu. Proděkanka, dr. Ledvinová, uvedla, že žádné problémy tohoto typu 
nebyly na DFJP zaznamenány, a zmínila, kdo má k řešení takových sporů kompetence (vedoucí 
katedry, garant předmětu, proděkan). 

13.44 – Na zasedání dorazil senátor dr. Pokorný.  

Děkan DFJP, doc. Švadlenka, představil vizualizaci plánovaného studentského koutku 
Správy železnic, který má vzniknout v budově DA. 

6. Závěr. 
Předseda AS DFJP poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 13.45. Vzhledem ke 

skutečnosti, že žádné další řádné zasedání není po zbytek roku 2021 plánováno, uvedl, že příští 

zasedání bude svoláno podle potřeby (s předpokladem konání ještě v roce 2021 v návaznosti 

na potřebu projednat a schválit další materiály, předkládané vedením DFJP). 

Zapsal: Tomáš Michálek 


