
Zápis ze zasedání Akademického senátu DFJP 

konaného 18. listopadu 2020 od 13:00 hodin distančně, formou videokonference. 

Přítomni:  Ing. Dušan Čermák, Ph.D., Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., Ing. Monika Skalská, Ph.D., Ing. 

Václav Lenoch, 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., Ing. Jan Verner, Ing. Petr Šohajek, Ing. Jiří Šlapák, Ing. Martin Šustr,  

Ing. Inna Zelenska  

(přítomno 15 senátorů z celkového počtu 15 senátorů) 

Omluveni:  - 

Program: 

1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání.  

2. Souhlas AS DFJP s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu 

Dopravní fakulty Jana Pernera formou videokonference. 

3. Schválení programu zasedání. 

4. Návrh změny jednacího řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera. 

5. Projednání Směrnice č. 19/2020, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků 

bakalářských studijních programů pro akademický rok 2021/2022. 

6. Projednání Směrnice č. 20/2020, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků 

magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022. 

7. Volba kandidáta na funkci děkana. 

8. Různé. 

9. Závěr. 

 

Předseda Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera, Ing. Aleš Šmejda, 
Ph.D., zahájil v 13:00 zasedání a přivítal přítomné senátory, senátorky a hosty. V úvodu 
informoval všechny on-line přítomné o výsledcích jednání Akademického senátu Univerzity 
Pardubice, které se uskutečnilo dne 10. listopadu 2020. Následně byla provedena kontrola 
účasti přítomných senátorů. 

1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání – Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. a Ing. Jiří Šlapák – 
byli schváleni následným hlasováním. Hlasování se účastnilo 15 senátorů. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 2. 



2. Souhlas AS DFJP s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu 
Dopravní fakulty Jana Pernera formou videokonference. 

Předseda AS DFJP Dr. Šmejda uvedl, že v souladu s právními předpisy, tj. zákonem č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech 
pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia 
pro účely dalších zákonů, byla vypracována pravidla pro distanční zasedání. Senátoři AS DFJP 
byli s pravidly seznámeni v předstihu. Hlasování se účastnilo 15 senátorů. 

Usnesení:  

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera schvaluje Pravidla pro distanční zasedání 
a hlasování Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera formou videokonference, 
a to pro zasedání konané dne 18. 11. 2020. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

3. Schválení programu zasedání. 

Dr. Šmejda seznámil přítomné senátory s programem zasedání Akademického senátu 
Dopravní fakulty Jana Pernera. Protože k navrženému programu nebyly vzneseny žádné 
připomínky, dal o něm hlasovat. Program zasedání byl schválen. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

4. Návrh změny jednacího řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Předkladatelem tohoto materiálu je předseda Akademického senátu Dopravní fakulty 
Jana Pernera Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. Uvedený materiál zpracovali členové Legislativní komise 
AS DFJP, především Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. a Ing. Petr Vnenk. Návrh změny jednacího 
řádu byl připraven ve dvou variantách, které se vzájemně liší délkou funkčního období 
předsednictva (zachování jednoletého funkčního období předsednictva vs. zavedení 
funkčního období předsednictva na celé volební období senátu). Primárním cílem 
navrhované změny jednacího řádu je však zajištění plnohodnotného fungování senátu i 
v případě omezení, která znemožňují, aby zasedání probíhala prezenčně, a to i po skončení 
platnosti zákona č. 188/2020 Sb. 

Návrh je předkládán ve smyslu § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, dle kterého akademický senát fakulty schvaluje návrhy vnitřních 
předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo v případě jednacího řádu akademického senátu 
fakulty na návrh člena akademického senátu fakulty, k němuž si akademický senát fakulty 
vyžádal stanovisko děkana. Dr. Šmejda konstatoval, že k předloženému materiálu obdržel 
souhlasné stanovisko pana děkana doc. Ing. Libora Švadlenky, Ph.D. Výsledný dokument byl 
projednáván s právním oddělením a je doporučen pro jednání a schválení v předloženém 
znění.  

Před diskusí vystoupil Dr. Michálek, který seznámil senátory s detailními změnami 
v Jednacím řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. 
Dále se k předkládanému materiálu vyjádřil děkan Dopravní fakulty Jana Pernera a vyjádřil 
souhlas.  



K bodu proběhla diskuse, ve které vystoupil Dr. Čermák s příspěvkem týkajícím se 
prodloužení funkčního období předsednictva. Dr. Čermák prezentoval svůj názor a vyslovil se 
pro zachování současného modelu s jednoletým funkčním obdobím předsednictva, kde by 
případnou změnou došlo k výraznému omezení pružnosti volby nového předsednictva. 
Následoval dotaz senátora Ing. Šohajka na zdůvodnění změny délky funkčního období 
předsednictva. Otázku zodpověděl senátor Dr. Michálek ve vazbě na změnu legislativy UPa. 
Následně se do diskuse přihlásil Dr. Michálek s doplněním informací ohledně variant 
hlasování. Na základě proběhlé diskuse senátorů byla vybrána navrhovaná varianta změny 
Jednacího řádu AS DFJP s ponecháním stávajícího jednoletého funkčního období 
předsednictva, o které dal předseda senátu hlasovat. 

Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal a 
schvaluje návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana 
Pernera Univerzity Pardubice v předloženém znění bez změny délky funkčního období 
předsednictva. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 

5. Projednání Směrnice č. 19/2020, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků 

bakalářských studijních programů pro akademický rok 2021/2022. 

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

senátory s předloženým návrhem Směrnice č. 19/2020, Pravidla pro přijímací řízení do 1. 

ročníků bakalářských studijních programů pro akademický rok 2021/2022. K předkládanému 

materiálu se vyjádřil za pedagogickou komisi Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., s drobnou úpravou 

článku 3 odstavce 6 a následně s komentářem Mgr. Hamerníková. 

Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal a 

schvaluje směrnici č. 19/2020, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků bakalářských 

studijních programů pro akademický rok 2021/2022. 

Hlasování: pro 14; proti 1; zdržel se 0. 

6. Projednání Směrnice č. 20/2020, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků 

magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022. 

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

senátory s předloženým návrhem. V následné diskusi vystoupil Dr. Šmejda s doplněním 

informací, které se týkaly příjímacího řízení pro studijní program Dopravní stavitelství.   

Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal a 

schvaluje směrnici č. 20/2020, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků magisterských 

studijních programů pro akademický rok 2021/2022. 

Hlasování: pro 15; proti 0; zdržel se 0. 



7. Volba kandidáta na funkci děkana.  

Předseda senátu na začátku daného bodu jednání rekapituloval přípravu volby 

kandidátů na funkci děkana, zmínil harmonogram volby a představení kandidátů akademické 

obci DFJP, které bylo realizováno 11. listopadu 2020 on-line formou. Dále vyzval předsedu 

volební komise Ing. Petra Sýkoru, aby v krátkosti seznámil všechny senátory s procesem a 

samotnou volbou kandidáta na funkci děkana. Následně byla provedena kontrola 

přítomnosti všech senátorů v podobě potvrzení účasti na distančním zasedání a volbě 

kandidáta na funkci děkana Dopravní fakulty Jana Pernera.  

Po provedené volbě informoval předseda volební komise Ing. Sýkora všechny 

přítomné senátory a hosty o výsledku tajného hlasování, kde pro kandidáta se vyjádřilo 10 

hlasů senátorů, 4 hlasy senátorů byly neplatné a jeden senátor se zdržel hlasování. Do 

hlasovacího systému bylo voleno celkovým počtem 15 hlasů, tzn. všichni senátoři se vyjádřili 

prostřednictvím tajné volby. Následně předseda AS DFJP přednesl usnesení, o kterém dal 

hlasovat. 

Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera zvolil v souladu s čl. 19. Jednacího 

řádu AS DFJP kandidáta na funkci děkana Dopravní fakulty Jana Pernera a dle ustanovení 

§ 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ navrhuje rektorovi Univerzity Pardubice 

jmenovat děkanem doc. Ing. Libora Švadlenku, Ph.D. Akademický senát Dopravní fakulty 

Jana Pernera ukládá předsedovi senátu předložit tento návrh kandidáta na funkci děkana 

rektorovi Univerzity Pardubice do 3 pracovních dnů a zveřejnit výsledky na úřední desce 

univerzity a veřejně přístupných internetových stránkách fakulty. 

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 2. 

8. Různé. 

Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. poděkoval 

senátorkám a senátorům za vyslovenou důvěru. Dále poděkoval předsednictvu AS DFJP a 

volební komisi za organizaci voleb v této nelehké době a právnímu oddělení rektorátu UPa a 

předsedovi AS UPa dr. Bělinovi za jejich participaci.  

Dále vystoupil Ing. Jiří Šlapák s informací, která se týkala on-line veletrhu Gaudeamus 

a internetových stránek pro uchazeče o studium studuj.upce.cz. 

V závěru ještě vystoupila se svým příspěvkem paní Mgr. Hamerníková, která 

v krátkosti shrnula informace, které se týkaly stanoviska MŠMT k výkladu a vyjasnění 

interpretace zákona č. 188/2020 Sb. Paní magistra upozornila na interpretaci a výklad k § 7 

zejména pak k odst. 2, kde došlo ke změně výkladu, které poskytlo MŠMT na začátku října 

2020. Na sdělení Mgr. Hamerníkové navázal senátor Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., který 

upozornil na nutnost přípravy voleb do AS DFJP pro příští volební období. Nicméně 

v návaznosti na současnou situaci není možné volby do AS DFJP organizovat a předsednictvo 



AS DFJP se shodlo na využití možnosti, dané zákonem č. 188/2020 Sb., tzn. prodloužení 

funkčního období AS DFJP do 120. dne po ukončení nouzového stavu. 

9. Závěr. 

Předseda AS DFJP poděkoval všem senátorům a senátorkám za účast na distančním 

zasedání Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera. Dr. Šmejda popřál všem 

pevné zdraví a mnoho trpělivosti v této náročné době, a zasedání ukončil. O příštím termínu 

zasedání AS DFJP bude předseda včas informovat všechny senátory. 

 

Zapsal: A. Šmejda 


