
Zápis ze zasedání Akademického senátu DFJP 

konaného 28. ledna 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti DFJP 

Přítomni: Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. Monika Skalská, 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., Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., Adam Bílek, Ing. Petr Šohajek, Ing. Jiří Šlapák,  

Ing. Martin Šustr, Ing. Inna Zelenska 

Omluveni:  Ing. Václav Lenoch, Ph.D., Ing. Dušan Čermák, Ph.D. 

Hosté:   viz Prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Volba předsednictva a předsedy AS DFJP. 

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

5. Projednání dodatku č. 2 ke směrnici č. 22/2019, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků 

bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/2021. 

6. Projednání směrnice pro příjímací řízení do doktorských studijních programů na DFJP pro 

akademický rok 2020/2021. 

7. Různé. 

8. Závěr. 

Ad 1) Zahájení a jmenování skrutátorů 

Předseda senátu zahájil v 13:03 zasedání AS DFJP a přivítal členy AS i hosty. Přítomno bylo  
13 senátorů, 2 senátoři se omluvili. Navrženi byli skrutátoři Ing. Jiří Nožička, Ph.D., a Ing. Petr Nachtigall, 
Ph.D. 

Hlasování: pro 11; 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 13; proti 0; zdržel se 0 

Ad 3) Volba předsednictva a předsedy AS DFJP 

 Předseda senátu seznámil všechny přítomné senátory s průběhem volby předsednictva a 
předsedy AS DFJP. Ing. Šmejda navrhl dvoučlennou volební komisi ve složení Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., 
a Ing. Jiří Nožička, Ph.D. Proběhlo hlasování senátorů, kterým byla volební komise schválena. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 0 



 Volební komise rozdala hlasovací lístky a následovala přímá a tajná volba předsednictva senátu 
DFJP. V 1. kole voleb předsednictva AS DFJP senátoři odevzdali 13 platných hlasů, žádný hlasovací lístek 
nebyl neplatný. 

Výsledek tajného hlasování byl následující: 

Komora akademických pracovníků: 

 Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. – 11 hlasů 

 Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. – 6 hlasů 

 Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. – 3 hlasy 

 Ing. Jiří Nožička, Ph.D. – 3 hlasy 

 Ing. Monika Skalská, Ph.D. - 2 hlasy 

 Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. – 1 hlas 

Komora studentů: 

 Ing. Jiří Šlapák – 11 hlasů 

 Ing. Inna Zelenska – 1 hlas 

 Senátoři Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., Ing. 
Jiří Nožička, Ph.D., a Ing. Monika Skalská, Ph.D., vyslovili souhlas s kandidaturou do předsednictva AS 
DFJP za komoru akademických pracovníků. Senátoři Ing. Jiří Šlapák a Ing. Inna Zelenska vyslovili souhlas 
s kandidaturou do předsednictva AS DFJP za komoru studentů. 

 Volební komise rozdala hlasovací lístky a následovalo 2. kolo volby předsednictva senátu DFJP. 
Ve druhém kole voleb předsednictva AS DFJP senátoři odevzdali celkem 13 platných hlasů, žádný 
hlasovací lístek nebyl neplatný. 

Výsledek tajného hlasování byl následující: 

Komora akademických pracovníků: 

 Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. – 10 hlasů 

 Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. – 8 hlasů 

 Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. – 5 hlasů 

 Ing. Jiří Nožička, Ph.D. – 2 hlasy 

Komora studentů: 

 Ing. Jiří Šlapák – 12 hlasů 

 Ing. Inna Zelenska – 1 hlas 

Závěr: 

Členy předsednictva AS DFJP pro další roční funkční období byli zvoleni Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., Ing. 
Tomáš Michálek, Ph.D., a Ing. Jiří Šlapák. 

 Po vyhlášení výsledků voleb do předsednictva AS DFJP následovala volba předsedy senátu. 
Proběhlo hlasování o složení volební komise. Na návrh předsedy AS DFJP Ing. Aleše Šmejdy, Ph.D., byli 
zvoleni Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., a Ing. Jiří Nožička, Ph.D. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 0 



 Volební komise rozdala hlasovací lístky a následovala volba předsedy akademického senátu 
DFJP. Ve 2. kole senátoři odevzdali celkem 13 platných hlasů, žádný hlasovací lístek nebyl neplatný. 

Volba předsedy komise, výsledek tajného hlasování: 

 Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. – 8 hlasů 

 Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. – 5 hlasů 

Závěr: 

Předsedou AS DFJP pro další jednoleté funkční období byl zvolen Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. 

Zvolený předseda Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera poděkoval senátorkám a 
senátorům za projevenou důvěru i jejich práci v minulém období a pokračoval ve vedení dalších bodů 
programu zasedání. 

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

 Předseda senátu Ing. Šmejda, Ph.D., předal slovo děkanovi doc. Ing. Liboru Švadlenkovi, Ph.D., 
který požádal Akademický senát DFJP o projednání a následné udělení souhlasu  
s návrhem na jmenování nového člena Vědecké rady DFJP. Děkan seznámil všechny přítomné senátory 
s důvodem navržených změn a představil doc. Ing. Petra Voltra, Ph.D. 

Navržené změny: 
doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D. – nový člen ke schválení. 

 Předseda AS DFJP navrhl dvoučlennou volební komisi ve složení Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., a 
Ing. Jiří Nožička, Ph.D. Proběhlo hlasování senátorů, kterým byla volební komise schválena. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 0 

Následně bylo přistoupeno k tajnému hlasování. Senátoři odevzdali 13 platných hlasovacích lístků. 

Hlasování: pro 11; proti 2 

Závěr: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice uděluje děkanovi souhlas ke 
jmenování doc. Ing. Petra Voltra, Ph.D., novým členem Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera 
Univerzity Pardubice. 

Děkan poděkoval všem přítomným senátorům za udělení souhlasu ke jmenování doc. Ing. Petra Voltra, 
Ph.D., novým členem Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Ad 5) Projednání dodatku č. 2 ke směrnici č. 22/2019, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků 
bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/2021 

 V úvodu projednávaného bodu vystoupila proděkanka Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D., a 
v krátkosti představila profesně zaměřený bakalářský studijní program Technika, technologie a řízení 
letecké dopravy. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice vydala usnesení o udělení akreditace 
od 09. 12. 2019. V návaznosti na udělení akreditace je nutné projednat dodatek č. 2 ke směrnici č. 
22/2019, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků bakalářských studijních programů pro akademický 
rok 2020/2021. Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera se dále vyjádřil k otázce počtu budoucích 
přijatých studentů. V rámci následné diskuse vznesl senátor Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., dotaz, zda 



může vedení fakulty, příp. garant studijního programu Technika, technologie a řízení letecké dopravy, 
garantovat, že v kontextu provedené prohlídky prostor DFJP UPa Policií ČR dne 17. 10. 2019 a 
s ohledem na informace dostupné v některých médiích nemůže dojít k ohrožení personálního 
zabezpečení tohoto nového studijního programu. Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, doc. Ing. Libor 
Švadlenka, Ph.D., sdělil všem přítomným senátorům, že si je plně vědom všech aspektů a důsledků, 
které souvisí s otázkou personálního zabezpečení nového studijního programu, a že může garantovat 
personální zajištění tohoto studijního programu. Děkan dále doplnil, že případné budoucí problémy 
v personálním zabezpečení tohoto stud. programu budou řešeny standardním způsobem jako 
v ostatních stud. programech realizovaných v rámci DFJP v součinnosti garanta stud. programu a 
vedoucího příslušného pracoviště.  

Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal a schválil „Dodatek 
č. 2 ke směrnici č. 22/2019, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků bakalářských studijních 
programů pro akademický rok 2020/2021“. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 1 

Ad 6) Projednání směrnice pro příjímací řízení do doktorských studijních programů na DFJP pro 
akademický rok 2020/2021 

 Posuzovaný materiál byl předkládán Ing. Ladislavem Řoutilem, Ph.D., proděkanem pro 
vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční spolupráci. Proděkan Řoutil krátce seznámil přítomné 
senátory s obsahem směrnice pro příjímací řízení do doktorských studijních programů na DFJP pro 
akademický rok 2020/2021 a popsal tříkolové příjímací řízení a postupy podávání přihlášek. V následné 
diskusi vystoupila s dotazem, který se týkal platby poplatků zahraničními studenty Ing. Monika Skalská, 
Ph.D. Dále byla diskutována otázka uvedeného data schválení a platnosti směrnice. Na všechny dotazy 
odpověděl proděkan, dr. Řoutil. 

Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal a schválil směrnici 
„Pravidla pro přijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2020/2021“. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 0 

Ad 7) Různé 

 Děkan poskytl informace o jednání se zástupci partnerských podniků z praxe (Rada pro 
spolupráci s praxí v oblasti dopravy), kde byla řešena především možnost spolupráce při podávání 
nových projektů NCK. Následně byla diskutována problematika projektů v programu na podporu 
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. 

 Senátor Ing. Petr Šohajek vznesl dotaz týkající se kvality znalostí anglického jazyka u studentů, 
kteří zpracovávají bakalářskou práci. Upozornil na špatné odborné překlady a poukázal na možnosti 
využití slovníků, které jsou vytvořeny na DFJP. V návaznosti na použití slovníků je dobré informovat 
jazykové centrum. K problematice překladů a slovníků se také vyjádřil senátor Ing. Tomáš Michálek, 
Ph.D. Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., upozornil na využívaný 
odborný slovník, který byl zpracován ve spolupráci DFJP a SŽDC. Závěrem senátor Ing. Petr Nachtigall, 
Ph.D., upozornil na možnosti dalších slovníků, které využívají studenti a akademičtí pracovníci KTŘD. 
Posledním vystupujícím senátorem na dané téma byla Ing. Monika Skalská, Ph.D., která informovala o 
možnostech využití výkladových odborných slovníků v rámci knihovny Univerzity Pardubice. 



 Senátor Ing. Pavel Lopour, Ph.D., se dotázal proděkanky pro vzdělávací činnost Ing. Michaely 
Ledvinové, Ph.D., na podmínky výuky odborných předmětů v anglickém jazyce v českých studijních 
programech. Byla diskutována jazyková úroveň a požadavky v bakalářském a magisterském studijním 
programu. V návaznosti na projednávaný bod vystoupil děkan DFJP, který upozornil na potřebu 
internacionalizace a návazné aktivity směřující k výuce studentů v anglickém jazyce, která již probíhá 
v rámci programu ERASMUS+. 

 Proděkanka pro vzdělávací činnost, Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D., v krátkosti sumarizovala 
aktuální stav akreditací nových studijních programů a změny, které jsou spojeny se změnou garantů 
studijních oborů. 

 Děkan DFJP se vyjádřil k aktuálním otázkám souvisejícím s hodnocením dle M17+. Proděkan 
Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D., informoval přítomné senátory o způsobu hodnocení výzkumu v segmentu 
VŠ v rámci ČR. Následovala diskuse a připomínky k aplikovaným modulům metodiky M17+. Dle 
proděkana dr. Řoutila je nutné diskutovat základní otázky směřování fakulty a připravit se na nové 
trendy a podmínky. Děkan DFJP v krátkosti informoval o výsledcích provedeného benchmarkingu s FD 
ČVUT. 

 Senátor Ing. Pavel Lopour, Ph.D., vznesl dotaz na vedení DFJP týkající se rekonstrukce budovy 
DC. Děkan DFJP informoval přítomné senátory o vypracování studie rekonstrukce budovy. Pohledy a 
jednotlivé půdorysné řezy podlaží byly senátorům předloženy k nahlédnutí. Cena rekonstrukce ještě 
nebyla ve finální verzi v době zasedání senátu vedení DFJP známa. Děkan, doc. Ing. Libor Švadlenka, 
Ph.D., naznačil některé důležité termíny uvažovaného harmonogramu stavebních prací. Důležité jsou 
především roky 2023, kdy se předběžně počítá se zahájením rekonstrukce, a dále 2027, kdy bude 
ukončen příslušný investiční program. 

 Senátor Ing. Jiří Šlapák se vyjádřil k místnosti, která je vyhrazena studentům jako studijní 
koutek. Myšlenka vytvoření zázemí pro studenty byla velice kladně hodnocena především v návaznosti 
na návštěvnost místnosti, která bude doplněna bílou tabulí. 

Ad 8) Závěr 

Předseda AS DFJP poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. O příštím zasedání 

akademického senátu bude předseda senátu informovat všechny senátory a vedení DFJP 

prostřednictvím e-mailové komunikace. Stanovený termín zasedání bude odsouhlasen senátory a 

vedením DFJP před odesláním harmonogramu zasedání senátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: A. Šmejda, Pardubice 28. 01.2020 


