
Zápis ze zasedání Akademického senátu DFJP 

konaného 27. listopadu 2019 od 13:00 hodin v zasedací místnosti DFJP 

Přítomni:  Ing. Václav Lenoch, Ph.D., Ing. Jiří Nožička, Ph.D., Ing. Jan Pokorný, Ph.D., Ing. Aleš 

Šmejda, Ph.D., Ing. Dušan Čermák, Ph.D., Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. Monika 

Skalská, Ph.D., Adam Bílek, Ing. Inna Zelenska, Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., Ing. Petr 

Šohajek 

Omluveni:  Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., Ing. Pavel Lopour, Ph.D., Ing. Jiří Šlapák, Ing. Martin Šustr 

Hosté:   viz Prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Schválení směrnic pro přijímací řízení do akademického roku 2020/2021. 

4. Různé. 

5. Závěr. 

Ad 1)  Zahájení a jmenování skrutátorů  

Předseda senátu zahájil v 13:03 zasedání AS DFJP a přivítal členy AS i hosty. Přítomno bylo 11 

senátorů, 4 senátoři se omluvili. Navrženi byli skrutátoři Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. a Ing. Petr 

Nachtigall, Ph.D. 

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

Ad 2)  Schválení programu zasedání 

Předseda senátu seznámil přítomné s programem zasedání AS DFJP. Předseda dal hlasovat  

o navrženém 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. 

V 13:16 odchází senátor Ing. Jan Pokorný, Ph.D. 

Ad 3)  Schválení směrnic pro přijímací řízení do akademického roku 2020/2021. 

Předseda senátu vyzval proděkanku pro vzdělávací činnost Ing. Michaelu Ledvinovou, Ph.D., aby 

seznámila přítomné senátory s předloženým návrhem schválení směrnic pro přijímací řízení do 

akademického roku 2020/2021. Paní proděkanka v krátkosti informovala přítomné senátory  

o předkládaných bakalářských studijních programech a směrných číslech pro příjímací řízení 

v následujícím akademickém roce. Předseda senátu v krátkosti obeznámil všechny přítomné senátory 

s připomínkami, které zaslal Ing. Petr Vnenk jako vyjádření k předkládanému materiálu paní 

proděkance Dr. Ledvinové. Především byla diskutována otázka platnosti a účinnosti směrnice, dále 



problematika hodnotících kritérií pro přijímací řízení a termín bonifikace, resp. malifikace. Další 

poznatky do diskuse zaslal senátor Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. a Ing. Pavel Lopour, Ph.D. Všechny 

připomínky byly projednány v nepřítomnosti obou senátorů, kteří se ze zasedání omluvili. 

K předkládanému bodu jako poslední vystoupil Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., který zmínil pouze formální 

chyby v dokumentu směrnice bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje. Po 

věcné diskuzi předseda senátu vyzval přítomné senátory k hlasování o navrženém usnesení. 

Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil Směrnici č. 22/2019.   

Hlasování: pro 9; proti 1; zdržel se 0. 

Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil Dodatek ke směrnici  

č. 22/2019, týkající se doplnění bakalářského studijního programu Dopravní stavitelství do 

příjímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 (čl. 1 a 2 směrnice č. 22/2019). Tento dodatek 

bude zveřejněn a vstoupí v platnost dnem nabytí právní moci Rozhodnutí o udělení akreditace 

bakalářského studijního programu Dopravní stavitelství Radou Národního akreditačního úřadu. 

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

Předseda senátu v rámci projednávaného bodu vyzval paní proděkanku, aby ve stručnosti seznámila 

senátory s pravidly pro přijímací řízení do 1. ročníků magisterských studijních programů pro 

akademický rok 2020/2021. Paní proděkanka senátory informovala o předkládaných studijních 

programech. Senátorka Ing. Inna Zelenska se dotazovala na jazykovou způsobilost a podmínky pro 

přijetí studentů z cizích zemí v přímé návaznosti na požadovanou jazykovou úroveň. Senátorka  

Ing. Monika Skalská, Ph.D. dále upozornila na nevhodný termín bonifikace a jeho možné nahrazení 

slovem ohodnocení. Senátor Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. zaslal své připomínky k projednávanému 

materiálu, které se týkaly jazykové způsobilosti uchazečů a čl. 3, odst. (3), který se zabývá 

hodnocením SZZ a závěrečných prací. Na všechny zmíněné připomínky reagovala paní proděkanka. 

Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil Směrnici č. 21/2019. 

Hlasování: pro 9; proti 0; zdržel se 1. 

Ad 4) Různé 

Senátor Ing. Jiří Nožička, Ph.D. vznesl dotaz na zařízení staveniště Rektorátu a nutnost likvidace 
odpadu, který se vyskytuje v blízkém okolí budovy DFJP. Z následné diskuse vzešel požadavek na 
řešení problému v případě přetrvávajícího odpadu i po předání staveniště po ukončení činnosti 
stavební firmy. Senátor Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. vznesl dotaz na aktualizaci rozvrhů učeben na 
chodbách budovy DA.  

 

 



Ad 5)  Závěr 

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

uskuteční buď na konci ledna nebo začátkem února 2020. Přesný datum a čas bude všem senátorům 

a vedení DFJP sdělen předsedou AS DFJP. 

 

 

Zapsal: Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.      Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. 

Předseda senátu DFJP 

 


