
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu DFJP 

konaného 08. března 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, Ing. Dušan 

Čermák, Ph.D. 

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

Hosté:   viz Prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení a jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Vyjádření se k záměru jmenovat do funkce nové proděkany. 

4. Projednání a následné udělení souhlasu s návrhem na změny členů Vědecké rady DFJP. 

5. Záměr udělit čestný doktorát prof. Dr.-Ing. Günteru Löfflerovi z Technische Universität 

Dresden a prof. Ing. Petru Moosovi, CSc. z Fakulty dopravní ČVUT v Praze. 

6. Různé. 

7. Závěr. 

Ad 1)  Zahájení a jmenování skrutátorů  

Předseda senátu zahájil ve 13:02 zasedání AS DFJP a přivítal členy AS i hosty. Přítomno bylo 

12 senátorů, 3 senátoři se omluvili. Navrženi byli skrutátoři Ing. Jiří Nožička, Ph.D. a Adam Bílek. 

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

Ad 2)  Schválení programu zasedání 

Předseda senátu seznámil přítomné s programem mimořádného zasedaní AS DFJP, k němuž 

nebyly vzneseny žádné připomínky. Navržený program zasedání byl schválen. 

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

Ad 3)  Vyjádření se k záměru jmenovat do funkce nové proděkany 

Děkan DFJP požádal senát o vyjádření se k záměru jmenovat do funkce proděkana pro vnitřní 

záležitosti a propagaci doc. Ing. Pavla Švandu, Ph.D. a do funkce proděkana pro vědecko-výzkumnou 

činnost a zahraniční spolupráci Ing. Ladislava Řoutila, Ph.D.  

Ing. Šmejda předal slovo přítomnému děkanovi doc. Ing. Liboru Švadlenkovi, Ph.D., který 

seznámil senátory se svým záměrem jmenovat výše uvedené proděkany. Následovalo krátké 

představení obou navržených proděkanů. 



Návrh usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal záměr 

děkana jmenovat doc. Ing. Pavla Švandu, Ph.D. do funkce proděkana pro vnitřní záležitosti a 

propagaci a dále Ing. Ladislava Řoutila, Ph.D. do funkce proděkana pro vědecko-výzkumnou 

činnost a zahraniční spolupráci. 

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

Ad 4)  Projednání a následné udělení souhlasu s návrhem na změny členů Vědecké rady DFJP 

Děkan DFJP požádal Akademický senát DFJP o projednání a následné udělení souhlasu 

s návrhem na změny členů Vědecké rady DFJP.  

Navržené změny: 

 Ing. Aleš Hába, Ph.D. (DFJP) – stávající člen k odvolání; 

 doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní – děkan) – nový člen ke 

schválení; 

 doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. (DFJP) – nový člen ke schválení; 

 Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D. (DFJP) – nový člen ke schválení. 

Následovalo tajné hlasování o udělení předběžného souhlasu Akademického senátu DFJP ke 

jmenování a odvolání navržených osob. Senátoři odevzdali 12 platných hlasů. Navržení kandidáti 

získali nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. Výsledky hlasování: 

 pro odvolání Ing. Aleše Háby, Ph.D. (DFJP): pro 11; proti 1; 

 pro jmenování doc. Ing. Pavla Hrubeše, Ph.D. (ČVUT, Fakulta dopravní): pro 9; proti 3; 

 pro jmenování doc. Ing Pavla Švandy, Ph.D. (DFJP): pro 10; proti 2; 

 pro jmenování Ing. Ladislava Řoutila, Ph.D. (DFJP): pro 11; proti 1. 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice dává děkanovi souhlas 

ke jmenování nových členů (doc. Ing. Pavla Hrubeše, Ph.D., doc. Ing. Pavla Švandy, Ph.D., Ing. 

Ladislava Řoutila, Ph.D.) do Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera. Zároveň dává děkanovi 

souhlas k odvolání Ing. Aleše Háby, Ph.D. z Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera.  

V 13:48 odchází senátor Dr. Pokorný. 

Ad 5) Záměr udělit čestný doktorát prof. Dr.-Ing. Günteru Löfflerovi z Technische Universität 

Dresden a prof. Ing. Petru Moosovi, CSc. z Fakulty dopravní ČVUT v Praze 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice byl seznámen děkanem fakulty 

se záměrem udělit čestné doktoráty navrženým kandidátům.  Děkan fakulty krátce představil 

navržené kandidáty a zdůvodnil svůj záměr udělení čestných doktorátů. 

Ad 6)  Různé 

Proděkanka Dr. Ledvinová krátce pohovořila o přípravě žádostí o akreditace bakalářských a 

magisterských studijních programů. 



Předseda AS DFJP poprosil všechny přítomné senátory, aby při zaznamenání  jakýchkoliv 

přání nebo dotazů od svých kolegů zaměstnanců ohledně výuky letectví na DFJP tato přání a dotazy 

tlumočili na senátu, neboť je to jejich povinnost. Proti tomu se ohradil Dr. Čermák tím, že to 

povinnost senátorů není. Předseda senátu se následně omluvil s tím, že to tedy není povinnost, avšak 

z hlediska toho, aby senátoři byli například schopni odpovídat na šuškandy a dotazy, které se 

v poslední době na DFJP vyskytují, tak záležitostí dobrého chování a mravů by mělo být to, aby 

senátoři na zasedání senátu tyto věci otevřeli a otevřeně o nich diskutovali, aby se tak předešlo 

dohadům, které se v poslední době na DFJP šíří a aby se tím tyto dohady rozptýlily. Předseda senátu 

dále uvedl, že toto uvedl pouze jako svůj osobní názor. Dr. Čermák na to již dále nereagoval. 

Děkan fakulty doc. Švadlenka podal informace týkající aktuálního stavu a další přípravy 

vzdělávání v oblasti letectví na DFJP, výcviku pilotů a údržby letadel. V současné době tak probíhají 

školení k získání „leteckých certifikátů“ na DFJP čistě na komerční bázi. Do příští akreditace studijních 

programů je předpoklad podání žádosti o akreditaci specializace „Provoz a řízení letecké dopravy“ 

v rámci provozně-ekonomického studijního programu (zahrnujícího dnešní studijní obory DMML a 

TŘD). Výhledově je uvažováno o zavedení profesního bakalářského studijního programu „Letecký 

technik“ (zahrnujícího možnost získání příslušných certifikátů v rámci studia); v současné době však 

zavedení tohoto studijního programu není aktuální a tento krok případně bude předem konzultován 

se zástupci technických kateder na DFJP. Následně byla diskutována otázka personálního zajištění 

výuky letecké dopravy na DFJP. 

Děkan fakulty doc. Švadlenka podal informaci o přípravě výběrového řízení na pozici 

tajemníka fakulty, jehož se budou účastnit dva zástupci AS DFJP (předseda AS DFJP a předseda 

Ekonomické komise AS DFJP). 

Ad 7)  Závěr 

Předseda AS DFJP poděkoval přítomným za účast a mimořádné zasedání ukončil. Příští řádné 

zasedání AS DFJP je plánováno na 4. dubna 2018. 


