
Zápis z 6. zasedání Akademického senátu DFJP ve volebním období 2021–2024, 

konaného 27. dubna 2022 od 13.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu DFJP (DA-01016) 

Přítomni:  Ing. Aleš Hába, Ph.D., Ing. Roman Hruška, 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. Šárka 
Vančurová 

Omluveni:  Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. Pavel Lopour, Ph.D., Bc. Adam Bílek, Ing. Petr 

Šohajek 

Hosté:  doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., doc. Ing. Jiří Křupka, PhD., Ing. Michaela 

Ledvinová, Ph.D., doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Řoutil, 

Ph.D., Ing. Lucie Tucauerová (on-line) 

Program zasedání: 

1. Zahájení, schválení skrutátorů. 
2. Projednání a schválení programu zasedání AS DFJP. 
3. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování nového člena Vědecké rady DFJP. 
4.  Úprava pravidel pro přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů DFJP pro akademický rok 2022/2023. 
5.  Výroční zpráva o činnosti DFJP za rok 2021. 
6.  Výroční zpráva o hospodaření DFJP za rok 2021. 
7.  Plán realizace Strategického záměru DFJP pro rok 2022. 
8. Různé. 
9. Závěr. 

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

V době zahájení zasedání bylo přítomno devět senátorů; dr. Pokorný a Ing. Vančurová dorazili 
později v průběhu zasedání. Předseda AS DFJP navrhl skrutátory pro toto zasedání: Ing. Aleš 
Hába, Ph.D., a Ing. Jiří Nožička, Ph.D. Hlasování se zúčastnilo všech 9 přítomných senátorů, 
kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. Navržení skrutátoři tak byli schváleni. 

Hlasování: pro 9; proti 0; zdržel se 0. 

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 9 přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. 
Program zasedání tak byl schválen. 

Usnesení 2022/02/01:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil program zasedání 
Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera konaného dne 27. 4. 2022 od 13.00 
hodin. 

Hlasování: pro 9; proti 0; zdržel se 0. 



3. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování nového člena Vědecké rady DFJP. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal slovo předkladateli, kterým je 

děkan DFJP. Děkan, doc. Švadlenka, představil navrhovaného nového člena VR DFJP, prof. Při-
byla, který v současné době zastává funkci děkana FD ČVUT. K tomuto bodu neproběhla žádná 
diskuse. 

13.05 – Na zasedání přichází senátor, dr. Pokorný. 

Předseda AS DFJP následně vysvětlil postup, kterým bude hlasování probíhat (nejdříve 
tajné hlasování o novém členovi VR DFJP, následně veřejné hlasování o usnesení). Tajného 
hlasování se zúčastnilo všech 10 přítomných senátorů s následujícím výsledkem: 

• prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.: pro návrh: 10; proti: 0; zdržel se: 0. 

Na základě výsledku tajného hlasování dal předseda AS DFJP hlasovat o návrhu usne-
sení k udělení předchozího souhlasu ke jmenování navrženého nového člena vědecké rady 
fakulty. Hlasování se účastnilo všech 10 přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili 
pro návrh. Návrh usnesení tak byl přijat a AS DFJP uděluje děkanovi předchozí souhlas ke 
jmenování prof. Přibyla členem Vědecké rady DFJP. 

Usnesení 2022/02/02:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera dává děkanovi předchozí souhlas ke jme-
nování prof. Ing. Ondřeje Přibyla, Ph.D., členem Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Per-
nera. 

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

4. Úprava pravidel pro přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních pro-
gramů DFJP pro akademický rok 2022/2023. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal slovo proděkance, dr. Ledvinové. 

Dr. Ledvinová vysvětlila účel vydávané směrnice, která se týká prokazování jazykové vybave-
nosti uchazečů o studium z Ukrajiny, kterým bylo v ČR uděleno vízum strpení. K předkládané-
mu materiálu byla vypracována stanoviska Legislativní komise AS DFJP a Pedagogické komise 
AS DFJP. Obě komise doporučují směrnici k přijetí po zapracování připomínek. V případě připo-
mínek pedagogické komise jde o formální záležitosti; stanovisko legislativní komise požaduje 
provedení některých změn týkajících se zejména specifikace platnosti a účinnosti směrnice a 
je uvedeno v plném znění níže. 

Stanovisko legislativní komise AS DFJP k předkládané směrnici č. 6/2022: 
Legislativní komise AS DFJP doporučuje AS předkládanou směrnici č. 6/2022 schválit po 
zapracování následujících připomínek: 
1. V hlavičce směrnice nahradit slova Den vydání slovem Platnost. 
2. V hlavičce směrnice doplnit před datum 27. 4. 2022 slovo od. 
3. V hlavičce směrnice nahradit slova ode dne vydání do – 31. 12. 2022 slovy od 

začátku platnosti do 31. 12. 2022. 
4. V čl. 1 odst. 1 v první odrážce vypustit slovo děkana. 
5. V čl. 3 doplnit odst. 3 ve znění Tato směrnice nabývá účinnosti dnem nabytí 

platnosti. 

 Následně dal předseda AS DFJP hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování se zúčastnilo 
všech 10 přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. Směrnice tak byla po 
zapracování připomínek přijata. 



Usnesení 2022/02/03:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil směrnici „Úprava pra-
videl pro přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů DFJP pro aka-
demický rok 2022/2023“ po zapracování připomínek Legislativní komise AS DFJP a Pedago-
gické komise AS DFJP. 

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

5. Výroční zpráva o činnosti DFJP za rok 2021. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal slovo děkanovi, doc. Švadlenkovi, 

který spolu s proděkankou, doc. Sejkorovou, stručně představil předkládaný materiál. K tomu-
to bodu proběhla diskuse, do které se zapojili Ing. Šlapák, dr. Michálek a dr. Nožička. Z diskuse 
vzešlo několik námětů na provedení drobných formálních úprav dokumentu. Následně dal 
předseda AS DFJP hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování se zúčastnilo všech 10 přítomných 
senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. Výroční zpráva o činnosti DFJP za rok 2021 
tak byla přijata. 

Usnesení 2022/02/04:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil Výroční zprávu o čin-
nosti Dopravní fakulty Jana Pernera za rok 2021 po zapracování formálních připomínek 
vzešlých z diskuse. 

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

6. Výroční zpráva o hospodaření DFJP za rok 2021. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal slovo děkanovi, doc. Švadlenkovi, 

který následně předal slovo paní tajemnici, Ing. Tucauerové, která byla k zasedání připojena 
on-line. Paní tajemnice stručně představila předkládaný materiál. Následně předseda Ekono-
mické komise AS DFJP, dr. Nožička, uvedl, že k předkládanému materiálu proběhla schůzka 
ekonomické komise s paní tajemnicí, kde byly vyjasněny dotazy a zapracovány připomínky 
komise. Ekonomická komise AS DFJP proto doporučuje předkládaný materiál ke schválení. 
Následně dal předseda AS DFJP hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování se zúčastnilo všech 10 
přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. Výroční zpráva o hospodaření 
DFJP za rok 2021 tak byla přijata. 

Usnesení 2022/02/05:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil Výroční zprávu o hos-
podaření Dopravní fakulty Jana Pernera za rok 2021. 

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

13.25 – Na zasedání přichází senátorka, Ing. Vančurová. 

7. Plán realizace Strategického záměru DFJP pro rok 2022. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal slovo děkanovi, doc. Švadlenkovi, 

který stručně představil předkládaný materiál. K předkládanému materiálu byla vypracována 
stanoviska Ekonomické komise AS DFJP a Pedagogické komise AS DFJP. Obě stanoviska dopo-
ručují materiál ke schválení, avšak obsahují řadu formálních připomínek a také dotazů, resp. 
námětů do diskuse. Následně se slova ujal proděkan, doc. Křupka, který prezentoval odpovědi 
právě na tyto dotazy (zejména v oblasti kontroly plnění plánu realizace strategického záměru). 



Dále byly diskutovány otázky propagačních aktivit (rozsah a forma spolupráce s „fakultními“ 
středními školami) a odpadového hospodářství (třídění odpadu na UPCE apod.). 

Následně dal předseda AS DFJP hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování se zúčastnilo 
všech 11 přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. Plán realizace Strate-
gického záměru DFJP pro rok 2022 tak byl přijat. 

Usnesení 2022/02/06:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil Plán realizace Strate-
gického záměru Dopravní fakulty Jana Pernera pro rok 2022 po zapracování formálních při-
pomínek ze stanovisek Ekonomické komise AS DFJP a Pedagogické komise AS DFJP. 

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

8. Různé. 
Předseda AS DFJP informoval o proběhlém mimořádném zasedání AS UPCE dne 26. 4. 

2022, kde byly odsouhlaseny navržené změny ve Vědecké radě UPCE pro volební období nové-

ho pana rektora, a o přípravách projednávání rozpočtu UPCE pro rok 2022 na úrovni AS UPCE. 

Předseda AS DFJP poděkoval Pedagogické komisi AS DFJP a jejímu předsedovi, dr. Cho-

choláčovi, za poskytnutí zpětné vazby prorektorovi, doc. Panochovi, ve věci hodnocení spoko-

jenosti s výukou (studentské hodnocení v IS STAG). Stanovisko pedagogické komise, které bylo 

odesláno doc. Panochovi, stručně shrnul dr. Hába. 

S ohledem na právě schválené výroční zprávy upozornil předseda AS DFJP na potřebu 

zorganizovat v dohledné době shromáždění akademické obce DFJP. Vhodný termín bude dis-

kutován s vedením DFJP (pravděpodobně červen 2022) a bude včas zveřejněn. 

Děkan DFJP, doc. Švadlenka, informoval senátory o projednávané struktuře rozpočtu 

UPCE na rok 2022, dále zmínil zvyšující se význam parametru K a jeho jednotlivých kritérií 

(výsledky VaV, graduation rate, mobility studentů apod.) při tvorbě příjmové stránky rozpočtu 

a zdůraznil nutnost soustředit se na zlepšení právě v těchto kritériích. 

9. Závěr. 
Předseda AS DFJP poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. Příští řádné zase-

dání AS DFJP je dle schváleného harmonogramu plánováno na středu 15. června 2022. 

Zapsal: Tomáš Michálek 


