
Zápis z 5. zasedání Akademického senátu DFJP ve volebním období 2021–2024, 

konaného 16. března 2022 od 13.00 hodin distančně 

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, Bc. Adam Bílek, Natálie Parlagi, Ing. Jiří Šlapák, Ing. Petr Šohajek, Ing. 
Šárka Vančurová 

Omluveni:  --- 

Hosté:  doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. 

Program zasedání: 

1. Zahájení, schválení skrutátorů. 
2. Projednání a schválení pravidel pro distanční zasedání AS DFJP. 
3. Projednání a schválení programu zasedání AS DFJP. 
4. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování členů disciplinární komise fakulty. 
5. Schválení harmonogramu řádných zasedání AS DFJP v roce 2022. 
6. Diskuse k možným změnám ve složení AS UPCE. 
7. Různé. 
8. Závěr. 

1. Zahájení, schválení skrutátorů. 
Předseda AS DFJP, dr. Michálek, zahájil zasedání ve 13.00 a přivítal přítomné. Následně 

byla provedena kontrola účasti přítomných senátorů. V době zahájení on-line zasedání bylo 
přítomno 14 senátorů; Ing. Šohajek se připojil ve 13.11. Předseda AS DFJP navrhl skrutátory 
pro toto zasedání: Ing. Jiří Šlapák a Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. Hlasování se zúčastnilo všech 
14 přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. Navržení skrutátoři tak byli 
schváleni. 

Hlasování: pro 14; proti 0; zdržel se 0. 

2. Projednání a schválení pravidel pro distanční zasedání AS DFJP. 
Předseda AS DFJP uvedl, že pro toto zasedání byla v souladu s čl. 16a jednacího řádu 

vypracována pravidla pro distanční zasedání, jež byla senátorům zaslána společně s podklady, 
a připomněl nejvýznamnější body těchto pravidel. K pravidlům nikdo nevznesl žádné připo-
mínky, a proto dal předseda AS DFJP o pravidlech hlasovat. Hlasování se účastnilo všech 14 
přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. Pravidla pro distanční zasedání 
tak byla schválena. 

Usnesení 2022/01/01:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil Pravidla pro distanční 
zasedání Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera, a to pro zasedání konané 
dne 16. 3. 2022. 

Hlasování: pro 14; proti 0; zdržel se 0. 

3. 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. 



13.11 – K on-line zasedání se připojil Ing. Šohajek. 

Hlasování se účastnilo všech 15 senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. 
Program zasedání tak byl schválen. 

Usnesení 2022/01/02:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil program zasedání 
Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera konaného dne 16. 3. 2022 od 13.00 
hodin. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

4. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování členů disciplinární komise fakulty. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal slovo předkladateli, kterým je 

děkan DFJP. Děkan, doc. Švadlenka, předal slovo proděkance, dr. Ledvinové, která představila 
návrh členů disciplinární komise pro další období a stručně vysvětlila obecná pravidla, která se 
na složení komise vztahují. Předseda AS DFJP následně vysvětlil postup, kterým bude hlasování 
probíhat. Nejdříve proběhlo tajné hlasování k jednotlivým navrženým členům disciplinární 
komise. Tohoto hlasování se zúčastnilo všech 15 senátorů, s následujícím výsledkem: 

• Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.: pro návrh: 15; proti: 0; zdržel se: 0; 

• Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.: pro návrh: 14; proti: 0; zdržel se: 1; 

• doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.: pro návrh: 15; proti: 0; zdržel se: 0; 

• Ing. Filip Klejch: pro návrh: 15; proti: 0; zdržel se: 0; 

• Hana Panušková: pro návrh: 14; proti: 0; zdržel se: 1; 

• Tadeáš Šustr: pro návrh: 15; proti: 0; zdržel se: 0. 

Na základě výsledků tajného hlasování o jménech dal následně předseda AS DFJP 
hlasovat o návrhu usnesení k udělení předchozího souhlasu ke jmenování členů disciplinární 
komise fakulty v navrženém složení. Hlasování se účastnilo všech 15 senátorů, kteří se 
jednomyslně vyslovili pro návrh. Návrh usnesení tak byl přijat a AS DFJP uděluje děkanovi 
předchozí souhlas ke jmenování členů disciplinární komise fakulty na další období. 

Usnesení 2022/01/03:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera dává děkanovi předchozí souhlas ke jme-
nování členů disciplinární komise fakulty ve složení: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D., Ing. Petr 
Nachtigall, Ph.D., doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D., Ing. Filip Klejch, Hana Panušková a Tadeáš 
Šustr. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

5. Schválení harmonogramu řádných zasedání AS DFJP v roce 2022. 
Předseda AS DFJP uvedl, že v souladu s jednacím řádem je potřeba naplánovat termíny 

řádných zasedání pro zbytek roku 2022 a vyzval pana děkana k předložení návrhu termínů 
s ohledem na předpokládané potřeby. Děkan, doc. Švadlenka, navrhl tyto termíny zasedání: 
27. 4. 2022, 15. 6. 2022, 12. 10. 2022. Následně dal předseda AS DFJP o tomto návrhu hlasovat. 
Hlasování o usnesení s návrhem harmonogramu řádných zasedání se zúčastnilo všech 15 
senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. Navržený harmonogram tak byl schválen; 
v případě potřeby však může být svoláno i mimořádné zasedání nad rámec tohoto plánu. 

Usnesení 2022/01/04:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil harmonogram řád-
ných zasedání Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera pro rok 2022. Zbývající 
řádná zasedání v tomto roce se budou konat ve dnech 27. 4. 2022, 15. 6. 2022 a 12. 10. 2022. 



Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

6. Diskuse k možným změnám ve složení AS UPCE. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu, který navazuje na žádost předsedy AS 

UPCE, dr. Běliny, na sdělení názoru AS DFJP na možné změny ve složení AS UPCE do budoucna 
(e-mail dr. Běliny byl senátorům zaslán spolu s podklady pro toto zasedání). Námět vychází 
z požadavku pana rektora a zástupců FR na řešení nerovnosti v zastoupení jednotlivých fakult 
v AS UPCE. Předseda AS DFJP se snažil vysvětlit aktuální situaci (výrazně menší zastoupení FR 
v AS UPCE oproti ostatním fakultám, celkově relativně velký počet senátorů AS UPCE ve vztahu 
k velikosti instituce, možné způsoby redukce celkového počtu senátorů AS UPCE při narovnání 
poměrného zastoupení jednotlivých fakult a s ohledem na požadované poměrné zastoupení 
studentů v AS, otázka zastoupení celouniverzitních útvarů). Následovala diskuse, které se 
zúčastnili: dr. Nožička, Ing. Vnenk, dr. Skalská, Ing. Šlapák, dr. Chocholáč, Ing. Šohajek, doc. 
Švadlenka a dr. Hruška. Většinový názor, který v diskusi zazněl, lze shrnout do konstatování, 
že AS DFJP (ale i vedení DFJP) podporuje rovné zastoupení jednotlivých fakult v AS UPCE při 
současném snížení celkového počtu senátorů. 

Na základě proběhlé diskuse dal předseda AS DFJP hlasovat v rámci „ankety“, týkající 
se preferovaného budoucího složení AS UPCE. Z daných možností bylo možné vybrat současně 
více odpovědí; ankety se zúčastnilo všech 15 senátorů. Anketní otázka měla následující znění: 

Z diskutovaných návrhů na změnu složení AS UPCE souhlasím s návrhy: 

• ponechání současného stavu (FR má méně senátorů než ostatní fakulty)→ 
1 hlas 

• upravit počty senátorů takovým způsobem, že všechny fakulty budou mít v AS 
UPCE stejné zastoupení, a to 3 akademické pracovníky a 2 studenty → 11 hlasů 

• upravit počty senátorů takovým způsobem, že všechny fakulty budou mít v AS 
UPCE stejné zastoupení, a to 2 akademické pracovníky a 2 studenty → 11 hlasů 

• upravit počty senátorů takovým způsobem, že všechny fakulty budou mít v AS 
UPCE stejné zastoupení, a to 2 akademické pracovníky a 1 studenta → 1 hlas 

• upravit počty senátorů takovým způsobem, že počet zástupců jednotlivých 
fakult v AS UPCE se bude odvíjet od velikosti fakulty → 0 hlasů 

7. Různé. 
S ohledem na lepšící se epidemickou situaci pan děkan vyzval studenty k navázání na 

předcovidové diskuse v podobě „kávy s děkanem“. 

Předseda AS DFJP upozornil, že volba předsednictva AS DFJP pro další jednoleté období 

by měla proběhnout dle schváleného harmonogramu řádných zasedání na zasedání v červnu. 

Členové Legislativní komise AS DFJP, dr. Michálek a Ing. Vnenk, informovali o schůzce 

s právním oddělením a nabídli vedení fakulty pomoc legislativní komise při případné budoucí 

přípravě (úprav) vnitřních předpisů s cílem minimalizovat potenciální neshody. 

Proběhla diskuse na téma možností podpory zejména ukrajinských studentů, které se 

zúčastnili Ing. Šlapák a dr. Ledvinová. 

8. Závěr. 
Předseda AS DFJP poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 14.08. Příští 

řádné zasedání AS DFJP se uskuteční ve středu 27. dubna 2022. 

Zapsal: Tomáš Michálek 


