
Zápis z 1. zasedání Akademického senátu DFJP ve volebním období 2021–2024, 

konaného 4. června 2021 od 9.30 hod. distančně 

Přítomni:  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, Ing. Jiří Šlapák, Ing. Petr Šohajek, Ing. Šárka Vančurová 

Omluveni:  Ing. Aleš Hába, Ph.D., Natálie Parlagi 

Program zasedání: 

1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání. 

2. Projednání a schválení pravidel pro distanční zasedání AS DFJP. 

3. Projednání a schválení programu zasedání AS DFJP. 

4. Projednání materiálu „Příprava návrhu žádosti akreditace magisterského studijního 

programu „Transport Operations Management““. 

5. Schválení termínů řádných zasedání pro zbytek roku 2021. 

6. Různé. 

7. Závěr.  

1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání. 
Předseda AS DFJP, dr. Michálek, zahájil zasedání v 9.30 a přivítal přítomné. Následně 

byla provedena kontrola účasti přítomných senátorů. V době zahájení on-line zasedání bylo 
přítomno 12 senátorů; Ing. Šohajek se připojil v 9.40. Předseda AS DFJP navrhl skrutátory pro 
toto zasedání: Ing. Jiří Šlapák a Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. Hlasování se účastnilo 12 senátorů, 
kteří se většinově vyslovili pro návrh. Navržení skrutátoři tak byli schváleni. 

Hlasování: pro 11; proti 0; zdržel se 1. 

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 12 senátorů, 
kteří se většinově vyslovili pro návrh. Pravidla pro distanční zasedání tak byla schválena. 

Usnesení 2021/06/01:  
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 4. 6. 2021. 

Hlasování: pro 12; 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. 
Hlasování se účastnilo 12 senátorů, kteří se většinově vyslovili pro návrh. Program zasedání 
tak byl schválen. 



Usnesení 2021/06/02:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil program zasedání 
Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera konaného dne 4. 6. 2021 od 9.30 hod. 

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

9.40 hod. – K on-line zasedání se připojil Ing. Šohajek. 

4. Projednání materiálu „Příprava návrhu žádosti akreditace magisterského studijního 
programu „Transport Operations Management““. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal slovo předkladateli, kterým je 

děkan DFJP. Děkan, doc. Švadlenka, společně s proděkankou, dr. Ledvinovou, stručně předsta-
vili návrh nového studijního programu. Následovala prezentace studijního programu, kterou 
přednesl navrhovaný garant, doc. Matuška. Stanovisko pedagogické komise následně shrnul 
její předseda, dr. Chocholáč. Připomínky pedagogické komise k předkládanému materiálu jsou 
formálního charakteru. Poté byla diskutována témata omezené variability volitelných před-
mětů (Ing. Vnenk) a otázka českého ekvivalentu názvu studijního programu (dr. Michálek). 
Předseda AS DFJP upozornil, že v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách 
akademický senát návrhy studijních programů neschvaluje, nýbrž se k nim jen vyjadřuje, a dal 
proto hlasovat o příslušném usnesení, pro jehož přijetí se vyjádřila většina senátorů. 

Usnesení 2021/06/03:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal návrh magisterského studijního 
programu „Transport Operations Management“. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 1. 

Poznámka: Při hlasování nedošlo z technických důvodů k zaznamenání hlasu Bc. Bílka. Tento 
hlas je proto v souladu s pravidly pro distanční zasedání započítán jako „zdržel se“. 

5. Schválení termínů řádných zasedání pro zbytek roku 2021. 
Předseda AS DFJP uvedl, že v souladu s jednacím řádem je potřeba naplánovat termíny 

řádných zasedání pro zbytek roku 2021. Na základě dohody s vedením fakulty proto navrhuje 
termíny zasedání: 28. 6. 2021 a 6. 10. 2021 s tím, že případná další zasedání mohou být svolána 
podle potřeby. Dr. Hruška vznesl dotaz na plánované časy zasedání v kontextu požadavků na 
rozvrh, načež předseda AS DFJP potvrdil zachování termínu ve středu od 13 hodin (s výjimkou 
plánovaného červnového zasedání). Hlasování o usnesení s návrhem harmonogramu řádných 
zasedání se účastnilo 12 senátorů, kteří se většinově vyslovili pro návrh. Tento harmonogram 
tak byl schválen. 

Usnesení 2021/06/04:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera schvaluje harmonogram řádných zasedání 
Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera pro zbytek roku 2021, který zahrnuje 
termíny zasedání 28. 6. 2021 a 6. 10. 2021. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 1. 

Poznámka: Při hlasování nedošlo z technických důvodů k zaznamenání hlasu dr. Pokorného. 
Tento hlas je proto v souladu s pravidly pro distanční zasedání započítán jako „zdržel se“. 



6. Různé. 

Děkan, doc. Švadlenka, poděkoval senátu za operativnost a za hlasování. Dr. Nožička 
poděkoval zainteresovaným za přislíbenou účast na propagačních akcích DFJP. 
 

7. Závěr. 
Předseda AS DFJP poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil v 10.12. Zároveň 

požádal vedení o včasné zaslání podkladů pro příští řádné zasedání Akademického senátu 

Dopravní fakulty Jana Pernera, které se uskuteční v pondělí 28. června 2021, a to s ohledem 

na předpokládaný značný rozsah těchto materiálů (strategické materiály DFJP 2021+). 

Zapsal: Tomáš Michálek 

 


