
Zápis ze zasedání Akademického senátu DFJP 

konaného 14. února 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti DFJP 

Přítomni:   Adam Bílek, Libor Kovář, Ing. Václav Lenoch, 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., Bc. Jiří Šlapák, Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., Ing. Inna Zelenska 

Omluveni:  Ing. Tomáš Lelek, Ph.D., Ing. Martin Šustr, Ing. Dušan Čermák, Ph.D., Ing. Jan 

Chocholáč, Ph.D. 

Hosté:   viz Prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení a jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Zpráva o činnosti předsednictva. 

4. Doplnění členů komisí a schválení předsedů komisí. 

5. Předložení a stanovení termínů řádných zasedání senátu DFJP. 

6. Různé. 

7. Závěr. 

Ad 1)  Zahájení a jmenování skrutátorů  

Předseda senátu zahájil (13:05 h) zasedání AS DFJP a přivítal členy AS i hosty. Přítomno bylo 

11 senátorů (po celou dobu zasedání), 4 omluveni. Navrženi byli skrutátoři Ing. Jiří Nožička, Ph.D. 

a Adam Bílek. 

Hlasování: pro 9; proti 0; zdržel se 2. 

Ad 2)  Schválení programu zasedání 

Předseda senátu prezentoval program zasedání a následně přednesl návrh na zařazení 

nového bodu „Projednání a schválení směrnice – Pravidla pro dodatečné příjímací řízení do 

doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018“. Tato změna programu byla 

vyvolána dodatečným zařazením schválení směrnice do programu zasedání oproti navrženému 

a rozeslanému programu. 

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

Schválený program zasedání: 

1. Zahájení a jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Zpráva o činnosti předsednictva. 

4. Doplnění členů komisí a schválení předsedů komisí. 

5. Předložení a stanovení termínů řádných zasedání senátu DFJP. 

6. Projednání a schválení směrnice „Pravidla pro dodatečné příjímací řízení do doktorského 

studijního programu pro akademický rok 2017/2018“. 

7. Různé. 

8. Závěr. 



Ad 3)  Zpráva o činnosti předsednictva 

Předseda senátu informoval přítomné senátory o volbě předsednictva AS UPa, dále 

o předkládané zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti UPa. Dále informoval 

o dotazu senátora Běliny, který se týkal absence přechodu pro chodce u křižovatky areálu 

v Doubravicích. Bylo citováno vyjádření Odboru dopravy MmP, které obdržel kvestor UPa.  

Ad 4)  Doplnění členů komisí a schválení předsedů komisí 

Předseda senátu vyzval k doplnění členů komisí. Na základě výsledků hlasování byli následně 

schváleni předsedové legislativní, ekonomické a pedagogické komise AS DFJP. Komise budou 

pracovat v následujícím složení: 

 Legislativní komise 

členové komise: Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., Ing. Petr Nachtigal, Ph.D., Ing. David Šourek, 

Ph.D. a Ing. Petr Vnenk 

předseda komise: Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. 

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

 Ekonomická komise 

členové komise: Ing. Jiří Nožička, Ph.D., Ing. Inna Zelenska, doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.  

předseda komise: Ing. Jiří Nožička, Ph.D. 

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

 Pedagogická komise 

členové komise: Ing. Pavel Lopour, Ph.D., Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. Martin Šustr, Libor 

Kovář 

předseda komise: Ing. Pavel Lopour, Ph.D. 

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

Ad 5) Předložení a stanovení termínů řádných zasedání akademického senátu DFJP 

Předseda senátu seznámil přítomné senátory s návrhem řádných termínů zasedání akademického 

senátu DFJP v roce 2018. Schválené termíny dalších zasedání jsou stanoveny v těchto dnech: 

 04. dubna 2018, 13:00  

 30. května 2018, 13:00  

 26. září 2018, 13:00  

 07. listopadu 2018, 13:00  

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

Ad 6) Projednání a schválení směrnice „Pravidla pro dodatečné příjímací řízení do doktorského 

studijního programu pro akademický rok 2017/2018“ 

Přítomní senátoři byli seznámeni předkladatelem proděkankou prof. Schmidovou se směrnicí 

„Pravidla pro dodatečné příjímací řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 

2017/2018“. Připomínky k předkládané směrnici byly především směřovány na způsob hodnocení 



výsledků příjímací zkoušky z anglického jazyka. Proděkanka prof. Schmidová odpověděla senátorům 

na jejich dotazy. Následně bylo hlasováno o schválení předkládané směrnice. 

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

Usnesení: 

AS DFJP projednal a schvaluje směrnici „Pravidla pro dodatečné příjímací řízení do doktorského 

studijního programu pro akademický rok 2017/2018“. 

Ad 7) Různé. 

Prof. Schmidová podala informaci o stavu přípravy akreditace doktorského studijního programu 

a habilitačního a profesorského řízení. Materiály jsou předány k posouzení RVH UPa. 

Děkan informoval přítomné senátory o porušení Etického kodexu Univerzity Pardubice akademickým 

pracovníkem Mgr. Jiřím Kuličkou, Ph.D. Je zcela nepřípustné, aby akademický pracovník Univerzity 

Pardubice poskytoval konzultace v prostorách univerzity za poplatek, byť jen symbolický. Děkan DFJP 

informoval přítomné senátory o opatřeních, která byla podniknuta proti Mgr. Kuličkovi v návaznosti 

na výsledky šetření etické komise. 

Děkan dále informoval o rezignaci proděkana pro vnitřní záležitosti a propagaci Ing. Aleše Háby, Ph.D. 

a proděkanky pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční spolupráci prof. Ing. Evy Schmidové, Ph.D. 

K podané rezignaci se také vyjádřili přítomní proděkani, kteří zdůvodnili svoje rozhodnutí tím, že se 

domnívají, že vývoj DFJP jakožto technické fakulty není směrován správně a osobně již nejsou schopni 

jako členové vedení přispět k tomu, aby tuto situaci mohli zvrátit. Následovala diskuse, do které se 

zapojil proděkan pro rozvoj doc. Soušek, prof. Culek, prorektorka prof. Molková, děkan DFJP doc. 

Švadlenka, Dr. Pokorný, doc. Zelenka a Dr. Lenoch. 

 


