
Zápis ze zasedání Akademického senátu DFJP, 

konaného 17. února 2021 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, Ing. Jiří 
Šlapák. 

(přítomno 14 senátorů z celkového počtu 15 senátorů) 

Omluveni:  Ing. Inna Zelenska 

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. Projednání a schválení Směrnice „Pravidla pro přijímací řízení do doktorských 
studijních programů pro akademický rok 2021/2022. 

5. Projednání a schválení návrhu členů VR DFJP. 

6. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke směrnici č. 19/2020 - Pravidla pro přijímací 
řízení do 1. ročníků bakalářských studijních programů pro akademický rok 2021/2022. 

7. Souhlas s návrhem na jmenování členů disciplinární komise DFJP. 

8. Stanovení volební komise pro volby do AS DFJP. 

9. Různé. 

10. Závěr. 

Předseda Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera, Ing. Aleš Šmejda, Ph.D., 
zahájil v 13:02 zasedání a přivítal přítomné senátory, senátorky a hosty. V úvodu informoval 
všechny on-line přítomné o organizaci jednání AS DFJP. Následně byla provedena kontrola 
účasti přítomných senátorů. Celkový počet on-line přítomných senátorů byl 14. 

1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání. 
Navržení skrutátoři pro toto zasedání byli Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., a Ing. Jiří Šlapák. 

Hlasování se účastnilo 14 senátorům, kteří hlasovali 13 hlasy pro návrh, jeden senátor se zdržel 
hlasování. Navržení skrutátoři byli schváleni. 

Hlasování: pro 13; 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 uvedl, že byla vypracována pravidla pro distanční zasedání a senátoři 

se s pravidly seznámeni v předstihu. Hlasování se účastnilo 14 senátorů. Záznam z tohoto 
zasedání pořizuje pouze předsedající. MS Forms umožňují nově definovat skupinu hlasujících. 



Formuláře mohou vyplňovat a odesílat výhradně senátoři, kteří jsou účastníky dané skupiny, 
tzn., že nikdo nemůže narušit hlasování případným sdílením hlasovacího formuláře. 

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 17. 02. 2021. 

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

3. Schválení programu zasedání. 
Dr. Šmejda seznámil přítomné senátory s programem zasedání Akademického senátu 

Dopravní fakulty Jana Pernera, konaného dne 17.02. 2021 od 13:00. K navrženému programu 
vznesl dotaz senátor Ing. Martin Šustr. Dotaz se týkal voleb do AS DFJP a možnosti zařazení 
bodu jednání na toto téma. Předseda AS DFJP odpověděl senátorovi Ing. Šustrovi, že téma se 
bude projednávat v bodu 8. navrženého programu jednání a dále je možnost zařazení dané 
informace v bodu Různé, kde bude komunikována otázka voleb do AS DFJP předsednictvem. 
Po odpovědi předsedy AS DFJP Ing. Šustr netrval na změně programu jednání. Dále již nebyly 
vzneseny žádné připomínky a Dr. Šmejda dal o programu hlasovat. Hlasování se účastnilo 14 
senátorů. Program zasedání byl schválen. 

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

4. Projednání a schválení Směrnice „Pravidla pro přijímací řízení do doktorských 
studijních programů pro akademický rok 2021/2022. 
Předseda senátu vyzval pana děkana, aby se vyjádřil k předkládanému bodu jednání a 

poskytl základní informace všem přítomným senátorům. Děkan vyzval pana proděkana doc. 

Řoutila, Ph.D., aby k předloženému bodu jednání v krátkosti sdělil informace. Pan proděkan 

zdůraznil možnost třech kol příjímacího řízení a dále informoval o pozitivním ohlasu na třetí 

kolo toho řízení. Navržený model příjímacího řízení by měl pomoci k posílení doktorského 

studia na DFJP.  V současném akademickém roce se třetí kolo řízení osvědčilo, a proto je 

v návrhu i pro příští akademický rok. Struktura směrnice se výrazným způsobem neměnila, 

pouze došlo k aktualizaci termínů. Ke konci diskuse ještě zazněla od pana proděkana Řoutila 

informace o překladu směrnice do anglického jazyka a informace o tématech disertačních 

prací, která jsou schválena oborovými radami a budou součástí přílohy směrnice. 

Usnesení:  
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal a 
schválil Směrnici „Pravidla pro přijímací řízení do doktorských studijních programů pro 
akademický rok 2021/2022. 

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

5. Projednání a schválení návrhu členů VR DFJP. 
Předseda AS DFJP v krátkosti informoval všechny přítomné senátory o důvodu volby 

nových členů VR DFJP. Následně Dr. Šmejda vyzval děkana DFJP, aby se k danému bodu 

jednání vyjádřil. Děkan sdělil všem přítomným senátorům, že volba nové VR DFJP navazuje na 

nové funkční období děkana DFJP a je potřeba jmenovat novou vědeckou radu. Z toho důvodu 

děkan předložil návrh kandidátů VR DFJP Akademickému senátu Dopravní fakulty Jana 

Pernera. Dle vyjádření děkana navržené nové složení VR DFJP je ve velké většině totožné se 



složením minulé VR DFJP. Životopisy externích členů VR DFJP byly zaslány senátorům jako 

součást podkladů pro jednání, u interních akademických pracovníků byly životopisy k dispozici 

na sekretariátu DFJP. Nový návrh složení VR DFJP byl dle děkana DFJP promýšlen i z důvodu 

zastoupení jednotlivých relevantních oborů, které jsou na DFJP zastoupeny.  

Do následné diskuse se přihlásil senátor Dr. Čermák, který chtěl dle svého vyjádření 

vyvolat diskusi týkající se volby členů VR DFJP. Dle senátora Dr. Čermáka není až tak zcela jasné 

u některých nominovaných, zda jsou významní představitelé oborů, ve kterých Dopravní 

fakulta Jana Pernera uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Dle vyjádření Dr. Čermáka by měl 

být člen vědecké rady významným odborníkem v oboru, ve kterém DFJP realizuje vzdělávací a 

tvůrčí činnost. Dr. Čermák dále objasnil svůj pohled na termín „významný představitel oboru“, 

který se v souvislosti s VR vyskytuje v zákoně o VŠ, a vyjádřil názor, že zejména u některých 

navržených externích členů VR se jedná spíše o představitele vysokých manažerských postů, 

než o představitele daných oborů, kteří tyto obory posouvají a obohacují po odborné a 

vědecké stránce. Dále poukázal na nekvalitní zpracování některých CV navržených externích 

kandidátů a podotkl, že při běžných kariérních postupech, výběrových řízeních a závěrečných 

státních zkouškách uskutečňovaných na DFJP jsou na uchazeče těchto procesů kladeny vyšší 

nároky než na kandidáty navrhované děkanem do VR DFJP. Dále připomněl kompetence a pole 

působnosti VR fakulty veřejné vysoké školy a uvedl, že někteří z navrhovaných kandidátů 

nemají dle jeho názoru předpoklady k tomu, aby mohli relevantně do těchto procesů 

zasahovat, budou-li zvoleni za členy VR. Následně reagoval děkan Dopravní fakulty Jana 

Pernera na vyjádření Dr. Čermáka sdělením, že většina navržených členů byla v minulém 

období již ve vědecké radě DFJP a prokázali přínos svého členství ve VR DFJP. Nově navržení 

kandidáti byli dle vyjádření děkana pečlivě vybíráni ve vazbě na výsledky, kterých dosáhli ve 

svých oborech. U představitelů firem je dle vyjádření děkana komplikované posuzovat 

publikační činnost. Důležité je, jakým způsobem mohou přispět k rozvoji fakulty do budoucna 

a jakým způsobem spolupracují zástupci příslušných organizací s DFJP. V závěru diskuse 

k dotazu senátora Dr. Čermáka děkan sdělil, že považuje nově navržené členy za vhodné 

kandidáty, kteří mohou přispět k rozvoji fakulty, a že je připraven na dotaz ke konkrétním 

navrhovaným členům VR DFJP podat podrobnější vysvětlení. Další dotaz vznesl senátor Dr. 

Nachtigall, který se týkal pana profesora Majerčáka ze Žilinské univerzity a možnosti 

nominovat jiného zástupce zmiňované instituce ve vazbě na generační obměnu. Děkan 

Dopravní fakulty Jana Pernera se vyjádřil k dotazu Dr. Nachtigalla, že pan profesor bude 

aktivním členem VR DFJP. Po diskusi bylo všem senátorům sděleno, jakým způsobem bude 

tajná volba nově navržených členů VR DFJP probíhat a vše bylo detailně vysvětleno senátorem 

Ing. Šlapákem. Po tajné volbě byly všem senátorům sděleny výsledky tajného hlasování. 

Z navržených kandidátů nebyli doporučeni doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D., a Ing. David 

Strnad. Uvedení kandidáti nezískali v tajné volbě nadpoloviční většinu všech hlasů, která je 

nutná pro schválení návrhu. Následovalo hlasování o usnesení. 

Usnesení: 
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal a 
schválil tajnou volbou za členy Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libora 
Švadlenku, Ph.D., doc. Ing. Ladislava Řoutila, Ph.D., Ing. Michaelu Ledvinovou, Ph.D., doc. 
Ing. Jiřího Křupku, Ph.D., doc. Ing. Marii Sejkorovou, Ph.D., doc. Ing. Bohumila Culka, 



Ph.D., doc. Ing. Karla Greinera, Ph.D., prof. Ing. Milana Lánského, DrSc., prof. Ing. 
Jiřího Lettla, CSc., doc. Ing. Jaroslava Matušku, Ph.D., prof. Ing. Jaroslava Nováka, CSc., prof. 
Ing. Petra Paščenka, Ph.D., prof. Ing. Evu Schmidovou, Ph.D., doc. Ing. Petra Voltra, 
Ph.D., prof. Ing. Antonína Kavičku, Ph.D., prof. Ing. Tatianu Molkovou, Ph.D., Mgr. Ing. 
Radka Čecha, Ph.D., prof. Ing. Ivo Hlavatého, Ph.D., doc. Ing. Pavla Hrubeše, Ph.D., Ing. 
Tomáše Ignačáka, MBA, doc. Ing. Petra Korbu, PhD., Ing. Radima Loukotu, prof. Ing. 
Radovana Madleňáka, PhD., prof. Ing. Jozefa Majerčáka, PhD., Ing. Zdeňka Malkovského, 
Ph.D., doc. Ing. Miroslava Malého, CSc., doc. JUDr. Ing. Radka Nováka, CSc., Ing. Luďka 
Sosnu, Ph.D. a doc. Ing. Aleše Vémolu, Ph.D. a uděluje děkanovi souhlas ke 
jmenování těchto členů do Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera. 

Hlasování: pro 12; proti 0; zdržel se 2. 

6. Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke směrnici č. 19/2020 - Pravidla pro přijímací 
řízení do 1. ročníků bakalářských studijních programů pro akademický rok 
2021/2022. 
Na úvod k projednávanému bodu vystoupila paní proděkanka Ledvinová a seznámila 

senátory se základními fakty předkládaného dodatku, který reaguje především na úpravu 
termínů maturitních zkoušek ze strany MŠMT. Dále paní proděkanka všem detailně sdělila, 
jaké jsou různé možnosti a varianty řešení budoucí situace, která v současné době je poměrně 
neurčitá. Do diskuse k předkládanému materiálu se nikdo nepřihlásil a bylo tedy přistoupeno 
k hlasování o usnesení. 

Usnesení: 
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice projednal a schválil 
Dodatek č. 1 ke směrnici č. 19/2020 - Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků bakalářských 
studijních programů pro akademický rok 2021/2022.  

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

7. Souhlas s návrhem na jmenování členů disciplinární komise DFJP. 
V úvodu projednávaného bodu předseda senátu sdělil všem senátorům, jakým 

způsobem bude provedena volba členů disciplinární komise DFJP z hlediska tajného hlasování. 

Vedení DFJP navrhlo jmenovat Bc. Adama Bílka a Bc. Irynu Zelenskou za nové členy 

disciplinární komise Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Po krátkém 

představení kandidátů vznesl dotaz senátor Dr. Nožička a dotázal se na možnost nominace do 

komise prostřednictvím studentů. Paní proděkanka Dr. Ledvinová odpověděla, že samozřejmě 

bude v otázce nominace v budoucnu velice úzce spolupracovat se zástupci studentů, což se 

v současné době velice špatně realizuje ve vazbě na restrikce a omezení. Změna členů 

disciplinární komise byla vyvolána ukončením studia jednoho studenta a pracovním vytížením 

druhého studenta. Funkční období disciplinární komise DFJP se nemění.  

Usnesení: 
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera na základě tajného hlasování dává 
souhlas děkanovi Dopravní fakulty Jana Pernera jmenovat Bc. Adama Bílka a Bc. Irynu 
Zelenskou za členy disciplinární komise Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.  

Hlasování: pro 13; proti 1; zdržel se 0. 

8. Stanovení volební komise pro volby do AS DFJP. 



Předseda AS DFJP Dr. Šmejda připomněl všem senátorům, že funkční období 

současného senátu bylo prodlouženo na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 188/2020 

Sb. a dle aktuálního právního výkladu je toto volební období prodlouženo do 30. 4. 2021. Je 

proto nutné, aby v dohledné době byly vyhlášeny volby nové, kde dle stávajícího volebního 

řádu je toto nutné realizovat minimálně měsíc před uplynutím volebního období. S ohledem 

na současnou situaci je však vysoce pravděpodobné, že v důsledku omezení provozu vysokých 

škol nebo volného pohybu osob může být ještě v dubnu problematické uspořádat volby 

zejména do studentské komory AS DFJP standardní cestou. Dr. Michálek seznámil senátory 

s možným řešením ve vazbě na elektronické volby, což by vyžadovalo změnu volebního řádu 

Akademického senátu DFJP. Tato problematika je v současné době intenzivně diskutována 

v AS UPa, neboť zavedení systému elektronických voleb je plánováno právě i na úrovni 

univerzitního senátu. Také aktuálně probíhá instalace volebního systému pro elektronické 

volby, který Univerzita Pardubice nakoupila, a v následujících dnech by mělo probíhat 

testování systému. Dr. Michálek proto připravil na základě podkladů diskutovaných na úrovni 

AS UPa návrh změny volebního řádu AS DFJP, který předal panu děkanovi, členům legislativní 

komise AS DFJP a zbylým členům předsednictva, a požádal pana děkana o spolupráci při 

přípravě této legislativní změny. Pan děkan v dané problematice přislíbil pomoc a zdůraznil, že 

uspořádání elektronických voleb je možností vyřešení současného problému. Předseda AS 

DFJP pak seznámil senátory s navrženými kandidáty na členy volební komise pro volby do AS 

DFJP. Celkem byli navrženi 4 kandidáti, a to jmenovitě p. Daniel Pražák, Ing. Petr Sýkora, Ing. 

Aleš Šmejda, Ph.D. a Mgr. Jiří Kulička, Ph.D. Následně byla realizována tajná volba. 

Usnesení: 
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera v tajné volbě zvolil a jmenuje členy volební 
komise pro volby do AS DFJP v následujícím složení: Ing. Petr Sýkora, Mgr. Jiří Kulička, Ph.D., 
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D. a Daniel Pražák.  

Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 1. 

Pozn.: 
V 15:07 se senátor Ing. Martin Šustr odhlásil ze zasedání Akademického senátu Dopravní fakulty Jana 
Pernera. 

9. Různé. 
Na závěr senátor Ing. Šlapák seznámil všechny účastníky on-line zasedání s novými 

studentskými webovými stránkami pruvodcestudenta.cz. Děkan DFJP doc. Ing. Libor 
Švadlenka, Ph.D. poděkoval za iniciativu na projektu, k poděkování se připojila také paní 
proděkanka Dr. Ledvinová. 

10. Závěr 
Předseda AS DFJP poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil 15:17. O příštím 

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

Zapsal: A. Šmejda 


