
Zápis ze zasedání Akademického senátu DFJP 

konaného 03. dubna 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti DFJP 

Přítomni: :  Libor Kovář, Ing. Václav Lenoch, Ph.D., Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., Ing. Petr Nachtigall, 

Ph.D., Ing. Jiří Nožička, Ph.D., Ing. Jan Pokorný, Ph.D., Ing. Jiří Šlapák,  

Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., Ing. Dušan Čermák, Ph.D., Ing. Martin Šustr,  

Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. Monika Skalská, Ph.D., Adam Bílek, Ing. Inna Zelenska 

Omluveni:  Ing. Pavel Lopour, Ph.D. 

Hosté:   viz Prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Dodatek ke směrnici č. 20/2018 – Pravidla pro příjímací řízení do 1. ročníků magisterských 

studijních programů pro akademický rok 2019/2020. 

4. Návrh na jmenování nových členů Disciplinární komise Dopravní fakulty Jana Pernera, 

Univerzity Pardubice. 

5. Vyjádření se k záměru jmenovat do funkce nového proděkana.  

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

7. Změna Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera. 

8. Různé. 

9. Závěr. 

Ad 1) Zahájení a jmenování skrutátorů  

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

14 senátorů, 1 senátor se omluvil. Navrženi byli skrutátoři Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. a Ing. Petr 

Nachtigall, Ph.D. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 2. 

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 14; proti 0; zdržel se 0. 



Ad 3)  Dodatek ke směrnici č. 20/2018 – Pravidla pro příjímací řízení do 1. ročníků magisterských 

studijních programů pro akademický rok 2019/2020. 

Předseda senátu vyzval paní proděkanku Ing. Ledvinovou, Ph.D., aby seznámila senátory  

s předloženým návrhem dodatku ke směrnici č. 20/2018 – Pravidla pro příjímací řízení do 1. ročníků 

magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020. Po úvodním slovu následovala 

diskuse, do které se zapojili senátoři Ing. Čermák, Ph.D. a Ing. Chocholáč, Ph.D. Dotazy se týkaly 

předpokládaných počtů reálně přijatých uchazečů (zapsaných) do jednotlivých studijních 

programů/oborů. 

 Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal a schválil 

po zapracování připomínek Dodatek ke směrnici č. 20/2018 – Pravidla pro příjímací řízení do  

1. ročníků magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020. 

Hlasování: pro 14; proti 0; zdržel se 0. 

Ad 4)  Návrh na jmenování nových členů disciplinární komise Dopravní fakulty Jana Pernera, 

Univerzity Pardubice. 

Proděkanka Ing. Ledvinová, Ph.D. seznámila senátory s předloženým návrhem jmenovat nové 

členy disciplinární komise Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice. Vedení DFJP navrhlo 

jmenovat Ing. Innu Zelenskou a Marii Trunečkovou za nové členy disciplinární komise Dopravní fakulty 

Jana Pernera, Univerzity Pardubice. Po krátkém představení kandidátů vznesl dotaz senátor Ing. 

Čermák, Ph.D. ohledně způsobu nominace navržených nových členů disciplinární komise. Dotaz byl 

zodpovězen proděkankou Ing. Ledvinovou, Ph.D. 

 Předseda AS DFJP Ing. Šmejda, Ph.D. navrhl dvoučlennou volební komisi ve složení Ing. Petr 

Nachtigall, Ph.D. a Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. Proběhlo hlasování senátorů, kterým byla volební komise 

schválena. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 2. 

Následovala tajná volba nových členů disciplinární komise. Senátoři odevzdali při volbě 14 hlasovacích 

lístků a výsledek tajného hlasování byl následující: 

 Ing. Inna Zelenska – nový člen disciplinární komise Dopravní fakulty Jana Pernera 
 Hlasování: pro 13; proti 0; neplatný hlas 1 

 Marie Trunečková – nový člen disciplinární komise Dopravní fakulty Jana Pernera 

Hlasování: pro 13; proti 1. 

Závěr: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera na základě tajného hlasování schválil  

Ing. Innu Zelenskou a Marii Trunečkovou za členy disciplinární komise Dopravní fakulty Jana Pernera, 

Univerzity Pardubice. 



Ad 5)  Vyjádření se k záměru jmenovat do funkce nového proděkana.  

  Děkan DFJP požádal senát o vyjádření se k záměru jmenovat do funkce proděkana pro vnitřní 
záležitosti a propagaci doc. Ing. Marii Sejkorovou, Ph.D., která by měla nahradit stávajícího proděkana 
doc. Ing. Pavla Švandu, Ph.D. Následovalo krátké představení nově navrženého proděkana. Senátor 
Ing. Nachtigal, Ph.D., vznesl dotaz na proděkana Švandu, Ph.D., jaký je důvod změny. Dle sdělení 
proděkana, doc. Švandy, místo opouští z důvodu změny zaměstnání. Dle sdělení děkana DFJP však 
bude docent Švanda i nadále působit na DFJP formou částečného pracovního úvazku, bude se podílet 
na předání agendy proděkana a dále bude zajišťovat výuku vybraných předmětů, a to i v rámci nově 
připravovaného studijního programu Dopravní technika. 

 

Ad 6)  Projednání a následné udělení souhlasu s návrhem na změny členů Vědecké rady 
DFJP. 

 Předseda senátu Ing. Šmejda, Ph.D. předal slovo přítomnému děkanovi doc. Ing. Liboru 
Švadlenkovi, Ph.D., který požádal Akademický senát DFJP o projednání a následné udělení souhlasu  
s návrhem na změnu členů Vědecké rady DFJP. 
 
 Navržené změny: 
 Doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D. - nový člen ke schválení. 

 Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera krátce zdůvodnil navržené změny. Nikdo z přítomných 

senátorů nevznesl dotaz. Předseda AS DFJP navrhl dvoučlennou volební komisi ve složení Ing. Petr 

Nachtigall, Ph.D. a Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. Proběhlo hlasování senátorů, kterým byla volební komise 

schválena. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 2. 

Následně bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Senátoři odevzdali 14 hlasovacích lístků. 
 
Hlasování: pro 13; proti 0; neplatný hlas 1 

 
 Usnesení: 

 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice uděluje děkanovi 

souhlas ke jmenování nového člena doc. Ing. Marie Sejkorové, Ph.D. do Vědecké rady Dopravní 

fakulty Jana Pernera.  

Děkan poděkoval všem přítomným senátorům za udělení souhlasu ke jmenování doc. Ing. Marie 

Sejkorové, Ph.D. novým členem Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Ad 7)  Změna Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera. 

 Předseda senátu DFJP Ing. Šmejda, Ph.D. požádal přítomného děkana doc. Ing. Libora 

Švadlenku, Ph.D., aby v krátkosti seznámil senát s návrhem hlavní změny Statutu Dopravní fakulty Jana 

Pernera. Hlavní změnou je vytvoření Ústavu pro znaleckou činnost, který je samostatným pracovištěm 

fakulty, které plní úlohy v oblasti znalecké činnosti. Jeho cílem je zajišťování odborné  



a administrativní činnosti pro Znalecký ústav DFJP a propojení poznatků a zkušeností ze znalecké 

činnosti do výuky a výzkumu. Ústav pro znaleckou činnost se řídí příslušnými předpisy pro znaleckou 

činnost. Další změna Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera je v názvu Katedry informatiky  

a matematiky v dopravě (KIMD).  

Do následné diskuse se přihlásil senátor Ing. Nožička, Ph.D. s dotazem, který se týkal organizačního 

uspořádání nově vytvořeného pracoviště. Následovalo hlasování o změně Statutu Dopravní fakulty 

Jana Pernera. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 1. 

Závěr: 

 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal  

a schvaluje změnu Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Ad 8)  Různé 

Senátor Kovář se dotázal děkana DFJP na řešení otázky třídění odpadu v prostorech budovy DA 

a DC. Děkan informoval senátory o tom, že koše na tříděný odpad v budově DA budou zajištěny. Dále 

krátce informoval o postupu prací spojených s plánovanou rekonstrukcí budovy DC, dále pak s 

plánovanou rekonstrukcí učebny DA01004, studentského koutku na budově DA, povrchu schodiště 

budovy DA a vstupní haly DFJP. Dále se do následné diskuse zapojil senátor Ing. Šustr a Ing. Šlapák, 

který upozornil, že podle směrnice pro nakládání a manipulaci s odpady na Univerzitě Pardubice jsou 

všichni zaměstnanci, studenti a osoby zdržující se v prostorách univerzity povinni třídit odpad. 

Ing. Zdeněk Mrázek poděkoval senátorům za schválení návrhu změny Statutu Dopravní fakulty 

Jana Pernera a nabídl možnost spolupráce v rámci Ústavu pro znaleckou činnost. 

Ing. Petr Vnenk vznesl dotaz ohledně zveřejnění jmen studentů, témat jejich závěrečných prací 

a jmen členů komisí SSZ. Dle sdělení proděkanky dr. Ledvinové bylo před SZZ v únoru 2019 Ing. Šafrou 

doporučeno neuvádět informace o studentech a zkoušejících ani v neveřejných částech webu či 

prostorách, kde sice nebudou přístupné veřejnosti, ale budou přístupné např. jiným studentům či 

zaměstnancům, kterých se daný termín netýká. Doporučil zajistit informování o SZZ prostřednictvím 

STAGu. Z důvodu nedostatku času bylo rozhodnuto jeho doporučení akceptovat s tím, že tuto 

problematiku proděkan otevře na nejbližší poradě proděkanů s prorektorkou. Momentálně se tato 

problematika řeší. 

Dále byla diskutována problematika schvalování rozpočtu, kde v diskusi vystoupil senátor  

Ing. Čermák, Ph.D., Ing. Šmejda, Ph.D., proděkan Ing. Řoutil, Ph.D. a děkan fakulty  

doc. Ing. Švadlenka, Ph.D. 

Senátor Ing. Nožička, Ph.D. vznesl dotaz na používání nouzového evakuačního východu 

v budově DA. Problematika dle sdělení děkana je řešena s příslušným odborem.  

V závěru senátor Ing. Šustr vznesl dotaz ohledně termínů zasedání likvidační komise. Dotaz byl 

zodpovězen proděkanem doc. Ing. Švandou, Ph.D. a děkanem Dopravní fakulty Jana Pernera. 

 



 

 

Ad 9)  Závěr 

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

DFJP je plánováno na 29. 05. 2019. 


