
Zápis ze zasedání Akademického senátu DFJP 

konaného 10. prosince 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. Martin Šustr 

(přítomno 13 senátorů z celkového počtu 15 senátorů) 

Omluveni:  Ing. Inna Zelenska, Ing. Jiří Šlapák 

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. Vyjádření se k záměru jmenovat do funkce proděkany pro nové funkční období.  

5. Změna garanta doktorského studijního oboru Technologie a management v dopravě a 

telekomunikacích, doktorského studijního programu Technologie a management 

v dopravě a Transport Technology and Management. 

6. Různé. 

7. Závěr. 

 

Předseda Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera, Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., 
zahájil ve 13:05 zasedání a přivítal přítomné senátory, senátorky a hosty. V úvodu informoval 
všechny on-line přítomné o způsobu a organizaci jednání AS DFJP. Následně byla provedena 
kontrola účasti přítomných senátorů. Celkový počet on-line přítomných senátorů byl 13. 

1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání. 

Navržení skrutátoři pro toto zasedání byli Ing. Tomáš Michálek, Ph.D. a Ing. Aleš 
Šmejda, Ph.D. Hlasování se účastnilo 13 senátorům, kteří hlasovali 12 hlasy pro návrh a jeden 
senátor se zdržel hlasování. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 1. 

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. Hlasování se účastnilo 13 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 10. 12. 2020. 

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

3. Schválení programu zasedání. 

Dr. Šmejda seznámil přítomné senátory s programem zasedání Akademického senátu 
Dopravní fakulty Jana Pernera. Upozornil na změnu programu zasedání AS DFJP a zařazení 
dodatečného bodu jednání týkajícího se změny garanta doktorského studijního oboru 
Technologie a management v dopravě a telekomunikacích, doktorského studijního programu 
Technologie a management v dopravě a Transport Technology and Management. 
O dodatečné zařazení zmíněného bodu požádal děkan Dopravní fakulty Jana Pernera 
v návaznosti na schválení změny Vědeckou radou DFJP a předseda senátu AS DFJP následně 
vyzval přítomné senátory k hlasování o změně programu.  

Změna programu byla schválena dvanácti hlasy přítomných senátorů. Jeden senátor se 
zdržel. Program zasedání v pozměněné podobě byl schválen. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 1. 

4. Vyjádření se k záměru jmenovat do funkce proděkany pro nové funkční období.  

Děkan DFJP požádal o vyjádření se k záměru jmenovat do funkce nové proděkany pro 
následující funkční období. Předseda senátu vyzval děkana ke krátkému představení 
navržených proděkanů, kteří by měli vykonávat svojí funkci od 15. 12. 2020. Z předložených 
návrhů proděkanů jsou tři navržení proděkani stávající, tzn. doc. Řoutil, doc. Sejkorová a Dr. 
Ledvinová. Docent Křupka je nově navrženým proděkanem. Dle sdělení děkana DFJP budou 
proděkani zastávat následující pozice: 

 proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční spolupráci - doc. Ing. Ladislav 
Řoutil, Ph.D.,  

 proděkan pro vzdělávací činnost - Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.,  

 proděkan pro rozvoj - doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D., 

 proděkan pro vnitřní záležitosti a propagaci - doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D. 

Následovala diskuse, ve které vystoupil se svým dotazem senátor Ing. Šustr, který se 

dotázal na důvod výměny proděkana doc. Souška. Dle vyjádření děkana nebyl zvláštní důvod 

výměny proděkana, nové složení proděkanů odpovídá prezentované strategii rozvoje fakulty 

a prioritám pro další období. Zároveň děkan poděkoval doc. Souškovi za jeho působení a práci 

ve vedení DFJP. Dále se s dotazem na téma rozvoje DFJP přihlásil do diskuse Ing. Šohajek. 

Děkan se vyjádřil k internacionalizaci studentů i akademických pracovníků, dále k rozšiřování 

kapacit výzkumných pracovníků a spolupráci se zahraničními institucemi i univerzitami. Dále 

se Ing. Šohajek dotázal na směřování DFJP v rámci současných projektů v návaznosti na 



finanční zdroje fakulty a způsob rozvíjení týmů pracujících na projektech. Poslední dotaz Ing. 

Šohajka byl věnován Oddělení letecké dopravy, jeho směřování a rozvoji v následujících letech. 

Dle vyjádření děkana bylo jednáno s docentem Souškem, který by se do budoucna měl 

podstatně více věnovat rozvoji právě tohoto oddělení. Jsou nastaveny časové milníky 

z hlediska budoucího vývoje oddělení. Zařazení pod Katedru dopravního managementu, 

marketingu a logistiky bylo pouze na přechodné období a cílem je vytvořit samostatnou 

katedru.  

Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal a vyjádřil 
se k záměru děkana Dopravní fakulty Jana Pernera jmenovat do funkce proděkany pro nové 
funkční období. 

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

5. Změna garanta doktorského studijního oboru Technologie a management v dopravě 

a telekomunikacích, doktorského studijního programu Technologie a management 

v dopravě a Transport Technology and Management. 

Předseda senátu vyzval děkana DFJP, aby se vyjádřil k předkládanému bodu jednání a 

poskytl základní informace všem přítomným senátorům. Děkan zdůvodnil z hlediska času 

nestandardní předložení žádosti na  AS DFJP (návaznost na předchozí per rollam hlasování ve 

Vědecké radě DFJP) a poděkoval za možnost projednání daného bodu. Současným garantem 

příslušného studijního oboru a oboru je prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc., který k 31. 11. 2020 

ukončil svůj pracovní poměr na DFJP. Nově navrženým garantem studijního programu a oboru 

je navržený doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. 

 

V následné diskusi vystoupil Dr. Michálek s dotazem na garanci doc. Matušky ve vazbě 

na jiné studijní programy (příprava anglické verze „netechnického“ magisterského studijního 

programu). Dle vyjádření děkana bylo s docentem Matuškou jednáno a ve vazbě na jiné 

programy se děkan neobává komplikací. Senátor Ing. Šohajek zmínil velké pracovní vytížení 

docenta Matušky a vznesl dotaz na děkana, zda se neobává kapacitního přetížení nově 

jmenovaného garanta. Děkan DFJP shrnul posloupnost a vizi, jakým způsobem by měl doc. 

Matuška v rámci studijních programů vystupovat a také informoval o možných způsobech 

zapojení v rámci akreditací, aby nebyli garanti přetěžováni.  

Usnesení: 

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera projednal a schválil předloženou žádost 
o změnu garanta doktorského studijního oboru Technologie a management v dopravě 
a telekomunikacích, doktorského studijního programu Technologie a management v 
dopravě a Transport Technology and Management. 

Hlasování: pro 11; proti 1; zdržel se 1. 



6. Různé. 

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

senátorkám a senátorům za projednání přeložených bodů zasedání. 

7. Závěr. 

Předseda AS DFJP poděkoval všem senátorům a senátorkám za práci v senátu v roce 

2020 a popřál všem krásné vánoční svátky a hodně pracovních úspěchů v roce 2021. O příštím 

termínu zasedání v roce 2021 bude předseda AS DFJP včas informovat všechny senátory. 

 

Zapsal: A. Šmejda 

 


