
Zápis z 2. zasedání Akademického senátu DFJP ve volebním období 2021–2024, 

konaného 28. června 2021 od 9.30 hodin distančně 

Přítomni:  Ing. Aleš Hába, Ph.D., 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, Natálie Parlagi, Ing. Jiří Šlapák, Ing. Petr 
Šohajek, Ing. Šárka Vančurová 

Omluveni:  --- 

Program zasedání: 

1. Zahájení, schválení skrutátorů. 

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

3. Projednání a schválení programu zasedání AS DFJP. 

4. Projednání a schválení materiálu „Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti 

Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2021+“. 

5. Projednání a schválení materiálu „Aktualizace Strategického záměru vzdělávací 

a tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro rok 2021“. 

6. Různé. 

7. Závěr.  

1. Zahájení, schválení skrutátorů. 
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 všech 15 senátorů. Předseda AS DFJP navrhl skrutátory pro toto zasedání: Ing. Jiří 
Šlapák a Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. Hlasování se účastnilo 15 senátorů, kteří se jednomyslně 
vyslovili pro návrh. Navržení skrutátoři tak byli schváleni. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

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 15 senátorů, 
kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. Pravidla pro distanční zasedání tak byla schválena. 

Usnesení 2021/07/01:  
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 28. 6. 2021. 

Hlasování: pro 15; 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 všech 15 senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. Program 
zasedání tak byl schválen. 

Usnesení 2021/07/02:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil program zasedání 
Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera konaného dne 28. 6. 2021 od 9.30 
hodin. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

4. Projednání a schválení materiálu „Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti 
Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2021+“. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal slovo předkladateli, kterým je 

děkan DFJP. Děkan, doc. Švadlenka, stručně představil návrh strategického záměru DFJP pro 
období 2021+ a uvedl, že materiál byl diskutován v rámci kolegia děkana a projednán Vědec-
kou radou DFJP dne 16. 6. 2021. K předkládanému materiálu přednesli na výzvu předsedy AS 
DFJP stanoviska předseda Legislativní komise AS DFJP, Ing. Vnenk, a předseda Pedagogické 
komise AS DFJP, dr. Chocholáč; obě komise doporučují materiál ke schválení. Následně 
vystoupil proděkan, doc. Křupka, který představil změny formálního charakteru, které byly 
v materiálu dodatečně provedeny na základě připomínek Pedagogické komise AS DFJP. Při 
projednávání materiálu byla diskutována především zpětná vazba od studentů ke kvalitě 
výuky, přičemž v rámci diskuse vystoupili dr. Nožička, Ing. Šlapák, Ing. Vančurová, dr. Ledvi-
nová a Ing. Šohajek. Senátorka, Ing. Vančurová, prezentovala výsledky ankety provedené mezi 
studenty, zaměřené na hodnocení kvality výuky v rámci IS/STAG. Výsledky této ankety jsou 
přílohou tohoto zápisu a mohou být využity jako podklad k dalšímu řešení této problematiky 
na úrovni vedení DFJP, příp. na dalších fórech. Po proběhlé diskusi dal předseda AS DFJP 
hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování se účastnilo všech 15 senátorů, kteří se jednomyslně 
vyslovili pro návrh. Strategický záměr DFJP pro období 2021+ tak byl schválen. 

Usnesení 2021/07/03:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil Strategický záměr 
vzdělávací a tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 
2021+. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

10.26 – Z důvodů dalších povinností se od zasedání odpojila senátorka, sl. Parlagi. 

10.28 – Z důvodů dalších povinností se od zasedání odpojil senátor, dr. Pokorný. 

5. Projednání a schválení materiálu „Aktualizace Strategického záměru vzdělávací 
a tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro rok 2021“. 
Předseda AS DFJP uvedl tento bod programu a předal opět slovo proděkanovi, doc. 

Křupkovi, který stručně představil daný materiál a změny, jež v něm byly dodatečně na základě 
připomínek Pedagogické komise AS DFJP provedeny. Souhlasná stanoviska Legislativní komise 
AS DFJP a Pedagogické komise AS DFJP opět přednesli předsedové těchto komisí, Ing. Vnenk 
a dr. Chocholáč. Po proběhlé diskusi dal předseda AS DFJP hlasovat o návrhu usnesení. 
Hlasování se účastnilo všech 13 přítomných senátorů, kteří se jednomyslně vyslovili pro návrh. 
Aktualizace strategického záměru DFJP pro rok 2021 tak byla schválena. 



Usnesení 2021/07/04:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil dokument 
„Aktualizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana 
Pernera Univerzity Pardubice pro rok 2021“. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 0. 

10.41 – Z důvodů dalších povinností se od zasedání odpojil senátor, dr. Nachtigall. 

6. Různé. 
Děkan, doc. Švadlenka, představil Plán dlouhodobé spolupráce Fakulty elektrotechniky 

a informatiky a Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se subjekty z aplikačního 
sektoru, jakožto jeden z plánovaných výstupů projektu PosiTrans, který bude následně vydán 
jako směrnice fakulty. V rámci diskuse k materiálu se dr. Michálek zeptal na předpokládaný 
horizont platnosti této směrnice v kontextu definice odpovědnosti jednotlivých osob za plnění 
dílčích cílů. 

Dr. Michálek informoval o proběhlém zasedání AS UPCE dne 22. 6. 2021, na kterém byl 
schválen nový Volební řád AS UPCE, umožňující elektronický způsob volby do AS UPCE. Dále 
byl na tomto zasedání schválen harmonogram volby kandidáta na funkci rektora, přičemž 
nejvýznamnější termíny jsou tyto: 

• podávání návrhů na kandidáty členům volební komise: 20. 9. 2021 do 12.00; 

• představení kandidátů na předvolebním shromáždění: 5. 10. 2021; 

• volba kandidáta na funkci rektora: 12. 10. 2021 (na 11. zasedání AS UPCE). 
Dále dr. Michálek informoval o materiálu „Názor NAÚ k využívání online výukových 

metod“, který obdržel od dr. Vágnera, jakožto zástupce DFJP v RVŠ. K tomuto materiálu se za 
AS DFJP vyjádřila Pedagogická komise AS DFJP; předseda AS DFJP poděkoval dr. Chocholáčovi 
za vypracování stanoviska. V rámci diskuse se k materiálu vyjádřil děkan DFJP, doc. Švadlenka, 
který uvedl, že aktuální kroky vedení DFJP jsou plně v souladu se stanoviskem NAÚ. 

Ing. Šlapák doplnil informace ze zasedání AS UPCE a shrnul nejvýznamnější body, které 
byly diskutovány na výjezdním zasedání SK RVŠ. Tyto informace jsou rovněž přílohou tohoto 
zápisu. 
 

7. Závěr. 
Předseda AS DFJP poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 11.02. Příští řádné 

zasedání Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera je plánováno na středu 6. října 

2021. Zároveň je předpoklad, že v průběhu září bude svoláno shromáždění akademické obce 

DFJP, jež se po dohodě s vedením DFJP z důvodu časové tísně a měnících se protiepidemických 

opatření neuskutečnilo v tradičním termínu na přelomu jara a léta. 

Zapsal: Tomáš Michálek 

Příloha č. 1:  Výsledky průzkumu mezi studenty v oblasti hodnocení kvality výuky  

(Ing. Vančurová) 

Příloha č. 2:  Informace z výjezdního zasedání SK RVŠ  

(Ing. Šlapák) 


