
Zápis ze 16. zasedání Akademického senátu DFJP, 

konaného 11. října 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti DFJP 

 

Přítomni: Ing. Barbora Antonová; Ing. Monika Skalská; 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. Jiří Nožička, Ph.D.; Ing. Jan Pokorný, Ph.D.; 

Ing. David Šourek, Ph.D.; Ing. Petr Vnenk. 

Omluveni: Ing. Dušan Čermák, Ph.D., Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. 

Program: 

1. Zahájení a jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Zpráva o činnosti předsednictva. 

4. Jmenování členů volební komise pro volby do AS DFJP. 

5. Vyhlášení voleb do AS DFJP. 

6. Směrnice pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského studijního programu „Dopravní 

technologie a spoje“ a do 1. ročníku bakalářského studijního programu „Stavební 

inženýrství“ pro akademický rok 2018/2019. 

7. Směrnice 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 2018/2019. 

8. Směrnice pro přestup z prezenční do kombinované formy studia nebo naopak u téhož 

studijního programu. 

9. Projednání návrhu na jmenování disciplinární komise DFJP. 

10. Projednání změn ve složení Vědecké rady DFJP. 

11. Stanovení termínu dalšího zasedání AS DFJP. 

12. Různé. 

13. Závěr. 

Ad 1) Zahájení a jmenování skrutátorů 

Předseda senátu zahájil (13:03 h) zasedání a přivítal členy vedení fakulty i kandidáty do volební 

komise pro volby do AS DFJP. Přítomno bylo 12 senátorů, 2 omluveni. 

Navrženi byli skrutátoři Ing. Šourek, Ing. Nožička. 

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

Ad 2) Schválení programu zasedání 

Předseda senátu přednesl navržený program. Schválen byl beze změn. 

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

 



Ad 3) Zpráva o činnosti předsednictva 

Doc. Matuška informoval přítomné o schůzce s rektorem UPa dne 22. 6. 2017, které se účastnil spolu 

s děkanem DFJP. Stručně shrnul výsledek. Následovala diskuse, v níž Ing. Michálek přečetl Prohlášení 

Asociace emeritních rektorů a požádal o zaprotokolování svého názoru: 

„Já, níže podepsaný senátor, s odkazem na Prohlášení Asociace emeritních rektorů ze dne 23. 2. 

2011, nesouhlasím se zdůvodněním výroku Závěrečné zprávy Etické komise pro podezření z 

plagiátorství na DFJP Univerzity Pardubice, kde je paušálně a bez uvedení důkazů celá DFJP 

obviňována z tzv. „běžné praxe při vytváření publikačních výstupů“. Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., v. r.  

K tomuto názoru se připojili senátoři: Ing. Petr Vnenk, Ing. Lukáš Haupt, Ing. Jan Pokorný, Ph.D. a doc. 

Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. 

V další části diskuse se senátoři shodli na tomto usnesení: 

AS DFJP v návaznosti na jednání předsedy AS DFJP a děkana DFJP s p. rektorem dne 22. 6. 2017 

souhlasí a podporuje stanovisko podepsané rektorem v dopise č.j. Karek/0045/17 ze dne 26. 4. 

2017, že: „k plagiátorství došlo, nejednalo se však o systémové selhání na úrovni DFJP, ale o 

pochybení jednotlivců.“ 

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

Děkan DFJP informoval o tom, že vedení DFJP bude iniciovat schůzku s novým rektorem UPa, která se 

bude týkat názvu fakulty. Cílem by měl být návrat k původní anglické verzi názvu „Jan Perner 

Transport Faculty“. 

Doc. Matuška informoval o: 

- jednání s Ing. Uchytilovou a Ing. Pékem, které bylo zaměřené na úklid a třídění odpadu na DFJP, 

- odpovědi ředitele SKM na dotaz k tvorbě cen v menze. 

Ing. Šourek upozornil na omezující se možnosti stravování. Na problémy související se stravováním 

upozornilo i několik studentů. Doc. Matuška požádal přítomné o zaslání podnětů na zlepšení 

stávajícího stavu, které budou postoupeny AS UPa. 

Doc. Matuška informoval o tom, že 6. 6. 2017 byly Akademickým senátem UPa schváleny vnitřní 

dokumenty DFJP – Jednací řád AS DFJP, Volební řád AS DFJP, Statut DFJP, Disciplinární řád pro 

studenty DFJP a Jednací řád VR DFJP. 

Doc. Matuška sdělil, že Ing. Novák rezignoval na funkci senátora AS DFJP (důvodem je jeho přechod 

z prezenční na kombinovanou formu doktorského studia). Do konce volebního období bude AS DFJP 

fungovat v 14členném složení. 

Ad 4) Jmenování členů volební komise pro volby do AS DFJP 

Doc. Matuška seznámil senátory s kandidáty na členství ve volební komisi pro volby do AS DFJP. 

Celkem 9 kandidátů. Následovala volba - 12 odevzdaných hlasovacích lístků, všechny platné. Všichni 

kandidáti získali 12 hlasů. 

 



Usnesení: 

AS DFJP jmenuje členy VK pro volby do AS DFJP ve složení Ing. Heřmánková, doc. Jehlička, Ing. 

Krejsa, Ing. Pluhař, p. Stehlík, doc. Strádal, Ing. Šustr, Dr. Voltr, Dr. Zajíc. 

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

Ad 5) Vyhlášení voleb do AS DFJP 

Usnesení: 

Předsednictvo AS DFJP vyhlašuje volby do AS DFJP ve dnech 8. - 10. listopadu 2017. 

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

Ad 6) Směrnice pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského studijního programu „Dopravní 

technologie a spoje“ a do 1. ročníku bakalářského studijního programu „Stavební inženýrství“ pro 

akademický rok 2018/2019 

14:30 odešel Dr. Nožička 

Usnesení: 

AS DFJP projednal a schvaluje Směrnici pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářského studijního 

programu „Dopravní technologie a spoje“ a do 1. ročníku bakalářského studijního programu 

„Stavební inženýrství“ pro akademický rok 2018/2019. 

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

Ad 7) Směrnice 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 2018/2019 

Usnesení: 

AS DFJP projednal a schvaluje Směrnici 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 2018/2019. 

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

Ad 8) Směrnice pro přestup z prezenční do kombinované formy studia nebo naopak u téhož 

studijního programu 

14:35 přišel Dr. Nožička 

Usnesení: 

AS DFJP projednal a schvaluje Směrnici pro přestup z prezenční do kombinované formy studia nebo 

naopak u téhož studijního programu. 

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



Ad 9) Projednání návrhu na jmenování disciplinární komise DFJP 

Ing. Ledvinová představila kandidáty do disciplinární komise, poté následovalo hlasování. Odevzdáno 

12 hlasovacích lístků, všechny platné. Všichni kandidáti získali 12 hlasů. 

Usnesení  

AS DFJP uděluje předchozí souhlas se jmenováním členů disciplinární komisi DFJP ve složení: Ing. 

Antonová, Bc. Beleš, doc. Greiner, Dr. Nachtigall, Dr. Ledvinová, Ing. Zajíc. 

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

Ad 10) Projednání změn ve složení Vědecké rady DFJP 

Prof. Schmidová požádala AS DFJP o vyjádření svého souhlasu s novým členem VR DFJP  

doc. Matuškou, který nahradí prof. Cempírka. Následovalo hlasování. Odevzdáno 12 hlasovacích 

lístků, všechny platné. 

Usnesení: 

AS DFJP uděluje předchozí souhlas s navrženou změnou ve složení Vědecké rady DFJP. 

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

Ad 11) Stanovení termínu dalšího zasedání AS DFJP 

Usnesení: 

AS DFJP stanovuje termín dalšího zasedání AS DFJP na 29. 11. 2017.  

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

Ad 12) Různé 

Dr. Skalská se dotázala na evidenci pracovní doby.  

Dr. Nožička informoval o znalecké činnosti na DFJP (stabilizována, řeší se vyúčtování několika starších 

posudků). Nový vedoucí ZÚ: Dr. Zdeněk Mrázek. Pan děkan poděkoval Dr. Nožičkovi za dosavadní 

práci pro ZÚ. 

Proběhla diskuse ke stavu funkčnosti intranetu (nespokojenost a dotaz na cenu úprav).  

Doc. Matuška informoval o změně služeb k ubytování zaměstnanců na kolejích UPa (zrušení úklidové 

služby na pokojích a soc. zařízení, resp. nabídka těchto služeb za nové doplatky). Bylo konstatováno 

zhoršení nabízených služeb poskytovaných zaměstnancům UPa ze strany Správy kolejí a menzy. 

Doc. Matuška poděkoval přítomným senátorům za účast a zasedání ukončil v 15:25 h. 

 

Zapsala: Ing. Barbora Antonová                                                         doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. 

         předseda AS DFJP 


