
Zápis ze zasedání Akademického senátu DFJP 

konaného 26. září 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti DFJP 

Přítomni:   Ing. Pavel Lopour, Ph.D., Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., Ing. Jiří Nožička, Ph.D., Ing. Jan 

Pokorný, Ph.D., Ing. Jiří Šlapák, Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. 

Tomáš Lelek, Ph.D., Adam Bílek, Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., Ing. Dušan Čermák, Ph.D. 

Omluveni:  Libor Kovář, Ing. Václav Lenoch, Ph.D., Ing. Martin Šustr, Ing. Inna Zelenska 

Hosté:   viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.  

2. Schválení programu zasedání.  

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

4. Projednání směrnice pro přijímací řízení do 1. ročníků bakalářských studijních programů pro 
akademický rok 2019/2020. 

5. Projednání směrnice pro přijímací řízení do 1. ročníků magisterských studijních programů pro 
akademický rok 2019/2020. 

6. Projednání změny garanta v akreditaci bakalářského studijního programu Dopravní 
stavitelství. 

7. Projednání změny garanta v akreditaci magisterského studijního programu Dopravní 
stavitelství. 

8. Podnět k projednání změny ustanovení směrnice Dopravní fakulty Jana Pernera týkající se 
Komplexního hodnocení pracovníků. 

9. Různé.  

10. Závěr.  

Ad 1) Zahájení a jmenování skrutátorů  

Předseda senátu zahájil v 13:06 zasedání AS DFJP a přivítal členy AS i hosty. Při zahájení bylo 

přítomno 9 senátorů, 4 senátoři se omluvili. Navrženi byli skrutátoři Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.  

a Ing. Jiří Nožička, Ph.D. 

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

Ad 2)  Schválení programu zasedání 

Předseda senátu seznámil přítomné s navrženým programem zasedání AS DFJP. Předseda AS 

DFJP dal hlasovat o programu zasedání senátu. K programu zasedání nebyly vzneseny žádné 

připomínky a navržený program zasedání AS byl schválen. 

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

V 13:19 přichází senátor Adam Bílek. 



Ad 3)  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 změnu členů Vědecké rady DFJP. Navržené změny: 

 Miloš Poliak, doc. Ing. PhD. mim. prof. - nový člen ke schválení; 

 Bc. Jiří Svoboda, MBA - nový člen ke schválení. 

Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera krátce představil navržené kandidáty. Senátor  

Ing. Dušan Čermák, Ph.D. vznesl dotaz na děkana DFJP, zda Bc. Jiří Svoboda, MBA splňuje podmínky, 

které jsou kladeny na členy Vědecké rady fakulty, zejména ve vztahu k ustanovení příslušného 

paragrafu zákona o vysokých školách. Dr. Čermák se zeptal děkana DFJP na obor, ve kterém  

Bc. Svoboda, MBA získal bakalářský titul, neboť tato informace nebyla součástí životopisu, zaslaného 

senátorům jako součást podkladů k jednání. Děkan DFJP tuto otázku nezodpověděl.  

Dr. Čermák následně vyslovil svůj nesouhlas s doplněním vědecké rady o Bc. Svobodu, MBA. 

V 13:25 odchází senátor Ing. Tomáš Lelek, Ph.D., v 13:28 přichází senátor Ing. Tomáš Lelek, Ph.D.  

Následovalo tajné hlasování o udělení předchozího souhlasu Akademického senátu DFJP ke 

jmenování navržených osob. Senátoři odevzdali 10 hlasovacích lístků. Pouze doc. Miloš Poliak, Ing. 

PhD. mim. prof., získal nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů AS DFJP. Bc. Jiří Svoboda, MBA 

nezískal požadovanou nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů AS DFJP. Výsledky hlasování: 

 Miloš Poliak, doc. Ing. PhD. mim. prof. - pro 9; proti 0; neplatný hlas 1; 

 Bc. Jiří Svoboda, MBA - pro 7; proti 3. 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice uděluje děkanovi 
souhlas ke jmenování doc. Ing. Miloše Poliaka, PhD. novým členem Vědecké rady Dopravní fakulty 
Jana Pernera. Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice neuděluje 
děkanovi souhlas ke jmenování Bc. Jiřího Svobody, MBA novým členem Vědecké rady Dopravní 
fakulty Jana Pernera. 

Ad 4) Projednání Směrnice pro přijímací řízení do 1. ročníků bakalářských studijních programů 

pro akademický rok 2019/2020 

Předseda AS DFJP vyzval děkana, aby krátce informoval akademický senát DFJP o předložené 

směrnici pro přijímací řízení do 1. ročníků bakalářských studijních programů pro akademický rok 

2019/2020. Děkan následně požádal proděkanku pro vzdělávací činnost Ing. Ledvinovou, Ph.D., aby 

krátce přítomné senátory seznámila s předkládanou směrnicí. Do následné diskuze se zapojili senátor 

Ing. Čermák, Ph.D., Ing. Chocholáč, Ph.D., Ing. Michálek, Ph.D., Ing. Lopour, Ph.D. a Ing. Nožička, Ph.D. 

Diskuze byla především zaměřena na příjímací řízení, počty přijímaných studentů a na některé 

nepřesnosti v textu předkládané směrnice. Po ukončení rozpravy bylo přistoupeno k hlasování.  

Návrh usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schvaluje po zapracování 
formálních připomínek Směrnici pro přijímací řízení do 1. ročníků bakalářských studijních programů 
pro akademický rok 2019/2020. 

Hlasování: pro 10; proti 0; zdržel se 1. 

V 13:45 přichází senátor Ing. Jan Pokorný, Ph.D.  



Ad 5) Projednání Směrnice pro přijímací řízení do 1. ročníků magisterských studijních programů 

pro akademický rok 2019/2020 

Proděkanka pro vzdělávací činnost Ing. Ledvinová, Ph.D. seznámila přítomné senátory 

s předkládanou směrnicí pro přijímací řízení do 1. ročníků magisterských studijních programů pro 

akademický rok 2019/2020. Senátor Ing. Čermák, Ph.D. vznesl dotaz na počty přijímaných studentů 

do 1. ročníků magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020 v souvislosti se 

studijním oborem zajišťovaným KEEZ. Dále následovala diskuse, do níž se zapojili Ing. Chocholáč, 

Ph.D., Ing. Nožička, Ph.D. a Ing. Michálek, Ph.D. Po ukončení rozpravy bylo přistoupeno k hlasování.  

Návrh usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schvaluje po zapracování 
formálních připomínek Směrnici pro přijímací řízení do 1. ročníků magisterských studijních 
programů pro akademický rok 2019/2020. 

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

Ad 6) Projednání změny garanta v akreditaci bakalářského studijního programu Dopravní 
stavitelství 

Proděkanka pro vzdělávací činnost Ing. Ledvinová, Ph.D. seznámila a informovala přítomné 

senátory se změnou v akreditaci bakalářského studijního programu Dopravní stavitelství. Dříve 

uvedený garant studijního programu doc. Doležel, CSc. byl nahrazen na základě připomínek Rady pro 

vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice doc. Culkem, Ph.D. Tato změna byla schválena per rollam 

Vědeckou radou Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera byl informován o změně garanta 
v akreditaci bakalářského studijního programu Dopravní stavitelství. 

Ad 7) Projednání změny garanta v akreditaci magisterského studijního programu Dopravní 
stavitelství 

Proděkanka pro vzdělávací činnost Ing. Ledvinová, Ph.D. seznámila a informovala přítomné 

senátory se změnou v akreditaci magisterského studijního programu Dopravní stavitelství. Dříve 

uvedený garant studijního programu doc. Doležel, CSc. byl nahrazen na základě připomínek Rady pro 

vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice doc. Culkem, Ph.D. Tato změna byla schválena per rollam 

Vědeckou radou Dopravní fakulty Jana Pernera.   

Senátor Ing. Nožička, Ph.D. vznesl dotaz na proděkanku pro vzdělávací činnost  

Ing. Ledvinovou, Ph.D. ohledně počtu programů, které doc. Culek, Ph.D. garantuje. 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera byl informován o změně garanta 
v akreditaci magisterského studijního programu Dopravní stavitelství. 

V 14:45 odchází senátor Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. 

Ad 8) Podnět k projednání změny ustanovení směrnice Dopravní fakulty Jana Pernera týkající se 
Komplexního hodnocení pracovníků 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera obdržel žádost Ing. Vnenka týkající se změny 

ustanovení Směrnice Dopravní fakulty Jana Pernera č. 13/2018 Př. 1a písm. i). Dle sdělení Ing. Vnenka 

by citované ustanovení mohlo být zneužito k motivaci akademického pracovníka zkoušet co největší 

počet studentů s co největším počtem pokusů, tedy k preferenci hodnocení F, a tímto působit 



jednoznačně proti zájmům studentů. Dále Ing. Vnenk uvedl, že Směrnice Dopravní fakulty Jana 

Pernera č. 13/2018 upravuje vztah mezi fakultou a akademickými pracovníky, nikoli studenty. 

Studenti jsou tedy v tomto vztahu dle Ing. Vnenka třetí osobou a neměli by nést břímě nedokonalosti 

předpisu upravujícího vztahy jiných dvou osob. 

Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera sdělil své stanovisko předkladateli podnětu  

Ing. Vnenkovi. Proti předkládanému návrhu se také vymezil senátor Ing. Čermák, Ph.D., který 

upozornil na negativní účinek této změny ve směrnici. Diskuze se dále účastnil senátor Ing. Pokorný, 

Ph.D., Ing. Chocholáč, Ph.D., Ing. Vnenk, děkan DFJP doc. Švadlenka, Ph.D., proděkanka pro 

vzdělávací činnost Ing. Ledvinová, Ph.D. a proděkan pro vnitřní záležitosti a propagaci doc. Švanda, 

Ph.D. 

Předseda Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera vyzval všechny přítomné 

senátory k hlasování o navrženém usnesení, které předložil Ing. Vnenk. 

Návrh na usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera bere na vědomí žádost Petra Vnenka 

o podporu v úsilí o změnu ustanovení směrnice Dopravní fakulty Jana Pernera týkající se 

Komplexního hodnocení pracovníků a pověřuje předsednictvo Akademického senátu Dopravní 

fakulty Jana Pernera, aby projednalo s vedením Dopravní fakulty Jana Pernera možnou úpravu 

ustanovení směrnice pro její příští vydání s důrazem na zahrnutí požadovaných úprav do znění 

směrnice. 

Hlasování: pro 4; proti 1; zdržel se 5. 

Usnesení nebylo přijato. 

Ad 9) Různé 

Děkan doc. Švadlenka, Ph.D. informoval o aktuální situaci týkající se probíhajících akreditací. 

Děkan zhodnotil průběh oslav k 25. výročí založení DFJP. Proděkanka pro vzdělávací činnost  

Ing. Ledvinová, Ph.D. informovala o novele zákona o vysokých školách. Děkan dále informoval  

o správním řízení ve vztahu ke znalecké činnosti DFJP. Dále děkan informoval o průběhu a výsledcích 

proběhlých jednání se společnostmi Economia, a.s. a Kühne + Nagel, týkajících se vytvoření 

studentských čtecích koutků v prostorách DFJP. 

Senátor Ing. Michálek, Ph.D. upozornil na rozpory týkající se výpočtu bodového ohodnocení 

výstupu typu „Jimp“ v rámci KHP. K této otázce se vyjádřil proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost 

a zahraniční spolupráci Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D. 

Senátor Ing. Čermák, Ph.D. vznesl dotaz na vedení DFJP ohledně členů komise Rady pro 

vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice a kritérií pro habilitační řízení. 

Senátor Bc. Jiří Šlapák se dotázal děkana na rekonstrukci budovy DFJP. Děkan DFJP sdělil 

přítomným senátorům, že v tuto chvíli nelze odpovědět z hlediska připravenosti projektu  

a koordinace prací. V případě změny bude vedení fakulty senát informovat. 

Ad 10) Závěr 

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

AS DFJP je plánováno na 7. listopadu 2018 od 13:00. 


