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Zápis 

z mimořádného zasedání Akademického senátu DFJP, 

konaného ve středu 22. listopadu 2017 od 13:00 hodin v zasedací místnosti DFJP 

Přítomni: Ing. Barbora Antonová; Ing. Dušan Čermák, Ph.D.; Ing. Lukáš Haupt; Ing. Roman Hruška, Ph.D.; doc. Ing. 

Jaroslava Hyršlová, Ph.D.; Ing. Tomáš Kučera; doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.; Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.; Ing. Jiří 

Nožička, Ph.D.; Ing. Jan Pokorný, Ph.D.; Ing. Monika Skalská, Ph.D.; Ing. David Šourek, Ph.D. 

Omluveni: Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.; Ing. Petr Vnenk. 

Program: 

1. Zahájení a jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Projednání Směrnice „Požadavky na vědeckou a publikační činnost studentů doktorského studijního 

programu DFJP“. 

4. Projednání podkladů k akreditaci doktorského studijního programu TMD. 

5. Projednání podkladů k akreditaci doktorského studijního programu DPI. 

6. Projednání podkladů pro žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení k jmenování profesorem. 

7. Různé. 

8. Závěr. 

Ad 1) Zahájení a jmenování skrutátorů 

Předseda AS DFJP zahájil (13:02 h) mimořádné zasedání, které bylo svoláno na žádost děkana DFJP z důvodu 

nutnosti projednání materiálu pro akreditaci (podkladů pro jednání Vědecké rady DFJP). Přítomno bylo 12 

senátorů, 2 omluveni. 

Navrženi byli skrutátoři Ing. Haupt a Ing. Šourek. 

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) Projednání Směrnice „Požadavky na vědeckou a publikační činnost studentů doktorského studijního 

programu DFJP“ 

Prof. Schmidová představila směrnici upravující vědeckou a publikační doktorandů a vysvětlila důvody 

podstatných změn, např. sjednocení podmínek v obou studijních programech (TMD a DPI) i sjednocení 

podmínek pro doktorandy prezenční i kombinované formy studia. V následné diskusi vystoupili Ing. Skalská 

(formální připomínka k publikačním výstupům), Ing. Čermák (rozsah indexovaných publikací, platnost 

stávajících pravidel pro již studující v případě změny této směrnice, otázka reálnosti požadavků na publikační 

činnost a řešení speciálních situací, které mohou nastat), Ing. Šourek (úskalí nově nastavených podmínek pro 

studenty kombinovaného studia) a doc. Hyršlová (formální připomínka k publikační činnosti doktoranda a 

školitele). Dotazy a připomínky byly zodpovězeny prof. Schmidovou.   

Usnesení k b. 3: 
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AS DFJP projednal a schvaluje Směrnici „Požadavky na vědeckou a publikační činnost studentů doktorského 

studijního programu DFJP“. 

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

Ad 4) Projednání podkladů k akreditaci doktorského studijního programu TMD 

Prof. Schmidová představila materiály k akreditaci doktorského studijního programu Technologie a 

management v dopravě. V následné diskusi vystoupil Ing. Hruška (dotaz na dobu studia, 4 roky). Na dotazy 

odpověděla prof. Schmidová a děkan. 

Ad 5) Projednání podkladů k akreditaci doktorského studijního programu DPI 

Prof. Schmidová představila materiály k akreditaci doktorského studijního programu Dopravní prostředky a 

infrastruktura. V diskusi vystoupili doc. Hyršlová (personální zajištění programu, generační obměna, graduační 

postupy), doc. Matuška (podmínky přijímání ke studiu). Na oba dotazy reagovala prof. Schmidová. 

Ad 6) Projednání podkladů pro žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení k jmenování profesorem 

Materiál představila prof. Schmidová, spolu s děkanem byly vysvětleny důvody a postup žádosti o akreditaci. 

Děkan také informoval senátory o záměru institucionální akreditace v oblasti Doprava a sdělil představu vedení 

fakulty o časovém harmonogramu přípravy, projednání a odevzdání žádosti. 

Ad 7) Různé 

Předseda AS DFJP informoval o průběhu a výsledcích voleb do AS DFJP. Předsednictvo se zabývá žádostí o 

přezkoumání průběhu voleb, kterou podal Ing. Martin Kohout, Ph.D. O postupu v této věci bude předsednictvo 

informovat na příštím zasedání AS DFJP. 

Ing. Nožička – informace o nízké úspěšnosti studentů u zkoušky z Matematiky. Reagoval Ing. Čermák 

(problematika rozsahu Matematiky v připravované akreditaci, odmítavá reakce na snahu o zpochybnění úrovně 

v současné době probíhajících písemek z Matematiky, vyplývající z toho, že je Ing. Nožička vnímá jako 

neúměrně těžké i pro vynikající studenty). Reagovala doc. Hyršlová - informace o jednání s doc. Jehličkou ve 

věci výuky Matematiky. 

13:55 h odešel Ing. Haupt. 

Ad 8) Závěr 

Předseda AS DFJP poděkoval všem za účast a ve 13:58 h zasedání ukončil. 

 

Zapsal: Ing. Roman Hruška, Ph.D.                                       

 

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. 

        předseda AS DFJP 

 


