
Zápis ze zasedání Akademického senátu DFJP 

konaného 07. října 2020 od 13:00 hodin v místnosti DB-B4 

Přítomni: :  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. Monika Skalská, Ph.D., 

Ing. Pavel Lopour, Ph.D., Ing. Petr Šohajek 

Omluveni:  Ing. Petr Nachtigall, Ph.D., Ing. Martin Šustr, Ing. Václav Lenoch, Ph.D., Ing. Dušan 

Čermák, Ph.D., Ing. Inna Zelenska, Ing. Jan Verner 

Hosté:   viz Prezenční listina 

Program: 

1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Projednání návrhu žádosti o akreditaci magisterského studijního programu „Rail Vehicles 

(Kolejová vozidla)“. 

4. Ustavení volební komise a harmonogram volby kandidáta na funkci děkana DFJP. 

5. Různé. 

6. Závěr. 

Ad 1)  Zahájení a jmenování skrutátorů.  

 Předseda senátu zahájil v 13:05 zasedání AS DFJP a přivítal členy AS i hosty. Dále poděkoval 

všem přítomným senátorům za jejich účast v současné nelehké době. Přítomno bylo 9 senátorů, 6 

senátorů se omluvilo. Navrženi byli skrutátoři Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., a Ing. Jiří Šlapák.  

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

Ad 2)  Schválení programu zasedání. 

Předseda senátu seznámil přítomné s navrženým programem zasedání AS DFJP a nechal 

hlasovat o programu zasedání. K programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky a navržený 

program zasedání AS byl schválen. 

Hlasování: pro 9; proti 0 zdržel se 0. 

Ad 3)  Projednání návrhu žádosti o akreditaci magisterského studijního programu „Rail Vehicles 

(Kolejová vozidla)“. 

Předseda senátu vyzval děkana DFJP, aby seznámil přítomné senátory s předloženým návrhem 

žádosti o akreditaci magisterského studijního programu „Rail Vehicles (Kolejová vozidla)“. Pan děkan 

předal slovo paní proděkance Ing. Ledvinové, Ph.D., která informovala senátory o návrhu žádosti 

akreditace magisterského studijního programu „Rail Vehicles (Kolejová vozidla)“. Předložený materiál 



již byl projednán Vědeckou radou DFJP a bude předkládán Radě pro vnitřní hodnocení UPa. V následné 

diskusi dále vystoupil senátor Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., který doplnil informace paní proděkanky 

Ledvinové. Akademický senát DFJP byl dále informován o důležitosti akreditace magisterského 

studijního programu „Rail Vehicles“ ve vazbě na doktorské studijní programy v návaznosti na potřebu 

získávat i zahraniční studenty (zkušenost s výukou studentů z Turecka). Dále v diskusi zazněl dotaz 

senátora Ing. Pavla Lopoura, Ph.D., který souvisel s problematikou „double degree“. Na závěr diskuse 

děkan Dopravní fakulty Jana Pernera poukázal na nutnost přípravy anglických studijní programů a jejich 

rychlého zavedení do výuky. Po ukončení rozpravy předseda senátu vyzval přítomné senátory k 

hlasování o usnesení.  

Návrh usnesení:  

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil návrh žádosti 

o akreditaci magisterského studijního programu „Rail Vehicles (Kolejová vozidla)“. 

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

Ad 4)  Ustavení volební komise a harmonogram volby kandidáta na funkci děkana DFJP. 

 Předseda akademického senátu DFJP v krátkosti seznámil všechny přítomné senátory 

s článkem 19 Jednacího řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera v návaznosti na 

ustavení volební komise a harmonogram volby kandidáta na funkci děkana DFJP. Docent Švadlenka byl 

jmenován děkanem od 15. 12. 2016. Dále předseda senátu seznámil všechny přítomné s návrhem 

kandidátů do volební komise. 

Předsednictvo AS DFJP navrhlo pětičlennou volební komisi ve složení: 

• Ing. Petr Sýkora (předseda komise) 

• Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. 

• Ing. Monika Skalská, Ph.D. 

• Ing. Jiří Nožička, Ph.D. 

• Ing. Zdeněk Mrázek, Ph.D. 

Předseda senátu seznámil všechny přítomné senátory s průběhem volby a navrhl dvoučlennou volební 

komisi ve složení Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., a Ing. Jiří Šlapák. Proběhlo hlasování senátorů, kterým 

byla dvoučlenná volební komise v navrženém složení schválena. 

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

Volební komise rozdala hlasovací lístky a následovala přímá tajná volba. Senátoři odevzdali celkem 9 

platných hlasů, žádný hlasovací lístek nebyl neplatný. Pětičlenná volební komisi ve složení Ing. Petr 

Sýkora (předseda komise), Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. Monika Skalská, Ph.D., Ing. Jiří Nožička, Ph.D., 

a Ing. Zdeněk Mrázek, Ph.D. byla v počtu 8 kladných hlasů schválena. Jeden senátor se zdržel hlasování. 

Hlasování: pro 8; proti 0; zdržel se 1. 

Předsednictvo AS DFJP tímto stanovuje, že návrhy kandidátů na funkci děkana jsou oprávněni 

v souladu s článkem 19 Jednacího řádu AS DFJP podávat všichni členové akademické obce fakulty a 

Vědecké rady DFJP členům volební komise (Ing. Petr Sýkora, Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. Monika 



Skalská, Ph.D., Ing. Jiří Nožička, Ph.D., a Ing. Zdeněk Mrázek, Ph.D.) do pondělí 02. 11. 2020 do 14:00 

hodin. 

Kandidáti na funkci děkana budou představeni na předvolebním shromáždění Akademické obce DFJP 

dne 11. 11. 2020 v 13:00 hodin v posluchárně UA-A1. V případě, že nebude možné shromáždění 

Akademické obce DFJP realizovat v návaznosti na koronavirové restrikce a hygienická opatření, bude 

představení kandidátů a shromáždění Akademické obce realizováno on-line formou. 

Volba kandidáta na funkci děkana DFJP se bude konat na zasedání AS DFJP dne 18. 11. 2020 od 13:00 

hodin. 

Ad 5)  Různé. 

 Senátor Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., sdělil, že je nutné se zabývat otázkou aktualizace 

Jednacího řádu AS DFJP v souvislosti s možností plnohodnotného jednaní on-line, pokud by to i do 

budoucna situace vyžadovala. Tato problematika je v současné době řešena i na úrovni Akademického 

senátu Univerzity Pardubice, kde dr. Bělina inicioval návrh úpravy JŘ AS UPa. Problém, který je nutné 

řešit na úrovni fakulty, je spojený zejména s otázkou tajného hlasování, které nyní vyžaduje hlasovací 

lístky. Do konce roku 2020 je možné případné problémy řešit s odkazem na zákon č. 188/2020 Sb., 

který počítá s mimořádnou situací. Dále byla podána informace týkající se přípravy řešení on-line voleb 

do Akademického senátu Univerzity Pardubice a potenciální možnosti využití připravovaného systému 

i na úrovni fakultních senátů. V celém procesu je nutná úprava legislativy, tedy Volebního řádu AS UPa, 

resp. volebních řádů akademických senátů jednotlivých fakult. Bylo deklarováno, že rozhodnutí, zda 

fakulta systém e-voleb bude chtít používat či nikoliv, bude na rozhodnutí fakulty. Uvažuje se také o 

ustavení pracovní skupiny pro přípravu e-voleb v rámci Univerzity Pardubice. Případné změny 

Jednacího řádu AS DFJP (on-line zasedání) a Volebního řádu AS DFJP (e-volby) budou připravovány 

v návaznosti na úpravu příslušné legislativy na univerzitní úrovni. 

 Děkan DFJP informoval AS DFJP o nových skutečnostech v souvislosti se zásahem Policie ČR na 

půdě DFJP UPa dne 17. 10. 2019. V současné době je v této záležitosti obviněn jeden akademický 

pracovník DFJP. Související projekt Simulace zásahů u leteckých nehod byl již úspěšně ukončen a bylo 

v rámci jeho řešení dosaženo všech plánovaných výstupů tak, jak je definovalo MVČR; v případě nových 

skutečností bude AS DFJP děkanem informován. 

 Děkan dále informoval senátory o podpisu memoranda mezi DFJP  a Vyšší odbornou školou a 

Střední školou technickou Česká Třebová (VDA). VDA se tak stala první fakultní školou. Vše bylo 

slavnostně stvrzeno podpisem memoranda a odhalením označení fakultní školy na budově VDA v rámci 

oslavy 75. výročí školy 25. 9. 2020. 

 Děkan také informoval o průběhu návštěvy mezinárodního evaluačního panelu v rámci 

hodnocení VaVal 2020 dle Metodiky 17+. Poděkoval především proděkanovi dr. Řoutilovi a všem 

účastníkům, kteří se daného hodnocení účastnili. 

 Děkan také informoval o průběhu návštěvy mezinárodního evaluačního panelu v rámci 

hodnocení VaVal 2020 dle Metodiky 17+. Poděkoval především proděkanovi dr. Řoutilovi a všem 

účastníkům, kteří se daného hodnocení účastnili. 



 Proděkanka Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D., podala informace o zrušení podzimní promoce a 

sponze v návaznosti na současná omezení.  

 Senátor Ing. Pavel Lopour, Ph.D., se dotázal vedení DFJP, jakým způsobem byla vyhodnocena 

zpětná vazba, kterou poskytli akademičtí pracovníci v návaznosti na technické vybavení ve spojitosti 

s výukou on-line a zda bude např. zajištěno potřebné technické vybavení požadované z kateder. Děkan 

sdělil, že byla s vedením UPa řešena urgentní potřeba rychlého vyřizování požadavků na nákup 

technického vybavení pro on-line výuku. Vedoucí všech pracovišť byli informováni o možnostech a 

způsobu zadávání objednávek. Většina požadovaného technického vybavení již byla na pracoviště 

doručena 

Ad 8)  Závěr. 

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

akademického senátu bude dne 18. 11. 2020 v 13:00 hodin. Místo konání zasedání bude upřesněno 

v pozvánce. 

Zapsal: A. Šmejda, Pardubice 07. 10. 2020 


