
Zápis ze zasedání Akademického senátu DFJP 

konaného 7. listopadu 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti DFJP 

Přítomni:   Libor Kovář, 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., Adam Bílek, 

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., Ing. Dušan Čermák, Ph.D., Ing. Inna Zelenska, Ing. Monika 

Skalská, Ph.D., Ing. Václav Lenoch, Ph.D., Ing. Martin Šustr, Ph.D. 

Omluveni:   Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. 

Hosté:   viz prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.  

2. Schválení programu zasedání. 

3. Informace předsednictva.  

4. Různé.  

5. Závěr.  

Ad 1) Zahájení a jmenování skrutátorů  

Předseda senátu zahájil v 13:02 zasedání AS DFJP a přivítal členy AS i hosty. Při zahájení bylo 

přítomno 11 senátorů, 1 senátor se omluvil. Navrženi byli skrutátoři Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., 

a Ing. Jiří Nožička, Ph.D. 

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

Ad 3)  Informace předsednictva 

Předseda senátu seznámil všechny přítomné senátory s odstoupením senátora Ing. Tomáše 

Lelka, Ph.D. Předsedovi senátu byl dne 25. 10. 2018 adresován dopis, ve kterém v souladu 

s ustanovením článku 2 odst. 5 Volebního řádu akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera 

odstupuje Dr. Lelek z funkce člena AS DFJP. O této skutečnosti bylo informováno předsednictvo AS 

DFJP. Následně byla dle výsledků voleb oslovena k výkonu funkce senátora po zbývající volební 

období senátu Ing. Monika Skalská, Ph.D., která vyslovila souhlas se svým působením v AS DFJP. 

 



Předseda senátu krátce informoval přítomné senátory o jednání AS UPa konaného dne 16. 

10. 2018. 

Ad 4)  Různé 

Děkan informoval o aktuální situaci týkající se probíhajících akreditací, kdy byla ze strany 
Katedry dopravních prostředků a diagnostiky předložena vedení DFJP pracovní verze záměru podat 
žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Dopravní technika. Tento materiál je nyní na 
úrovni vedení DFJP diskutován a měl by být (spolu s magisterským studijním programem) ve finální 
podobě předložen rozšířenému vedení UPa na prosincovém zasedání. Dále děkan informoval 
o průběhu zasedání Rady pro vnitřní hodnocení UPa, konaného dne 8. 10. 2018, na kterém byla 
projednávána žádost DFJP o vnitřní akreditaci doktorských studijních programů Technologie a 
management v dopravě a Transport Technology and Management. 

Děkan zhodnotil společnou akci DFJP a ČD a.s. konanou dne 31. 10. 2018, při které byla 
otevřena výstava velkoformátových fotografií u příležitosti 100 let od vzniku Československých 
státních drah umístěných ve foyer DFJP.  

Děkan zhodnotil akci Noc vědců, kde zastoupení DFJP bylo největší v historii a její stanoviště 
byla velmi pozitivně hodnocena ze strany účastníků akce. Děkan informoval o průběhu exkurze do 
Zkušebního centra VUZ Velim, která se uskutečnila dne 5. 10. 2018. Dále informoval o výsledcích 
návazného jednání s představiteli Technologické platformy IŽI, které proběhlo dne 16. 10. 2018 na 
DFJP. Následně byla zmíněna schůzka s představiteli společnosti Škoda Auto, a.s., která se konala dne 
30. 10. 2018. Téma schůzky bylo zaměřeno na možnou spolupráci při přípravě případného nového 
společného profesně zaměřeného bakalářského studijního programu. 

 

Děkan informoval o náhlém odchodu Ing. Antonové do dlouhodobé pracovní neschopnosti a 
nutnosti přijmout novou asistentku nebo nového asistenta děkana. Dočasně bude místo zastávat p. 
Pavla Pospíšilová. Dále byla diskutována otázka dne otevřených dveří a přípravy na tuto akci.  

Senátor Ing. Pavel Lopour, Ph.D., vznesl dotaz na vedení ohledně rekonstrukce budovy DFJP. 
Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera se snažil nastínit různé varianty řešení problému rekonstrukce 
budovy DFJP. V současné době se zvažují různé postupy, nicméně pro vyslovení definitívního řešení je 
nutné získat dostatečné množství technických podkladů a analýz, které budou v nejbližší době 
zpracovány a předloženy vedením DFJP.  Senátor Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., vznesl dotaz týkající se 
řešení technického zázemí pro akademické pracovníky v přechodném období při případné 
rekonstrukci budovy DFJP. V závěru se přihlásila senátorka Ing. Monika Skalská, Ph.D., s dotazem 
zaměřeným na vybavení učeben psacími pomůckami. Ze strany vedení DFJP bylo odpovězeno, že fixy 
na tabule si zajišťují katedry samy. 

Ad 5) Závěr 

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

AS DFJP je plánováno na 29. ledna 2019 od 13:00. Na tomto zasedání bude stanoven harmonogram 

dalších řádných zasedání AS DFJP pro rok 2019. 


