č.j. KR/09/00080 – 09/03049

Zápis 1/2009
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 3. června 2009 v budově vysoké školy
Účast:
dle prezenční listiny – z členů akademické rady na zasedání přítomno 12 (v průběhu jednání
k bodu 2 programu se počet zvýšil na 13 příchodem Doc. Patočky), což byla nadpoloviční
většina všech členů AR nutná pro usnášeníschopnost orgánu.
Hostem jednání byla prorektorka VŠPJ pro rozvoj Mgr. Alena Štěrbová.
Program:
1/ návrh členů komisí pro státní bakalářské zkoušky – ke schválení dle § 53, odst. 2)
zák.111/1998 Sb.
2/ návrh nových studijních programů – ke schválení dle § 12 odst. 1 b) zák. 111/1998Sb.
3/ informace o nových studijních oborech
4/ udělení medaile VŠPJ – ke schválení dle čl. 1, odst. 5 d) Jednacího řádu AR VŠPJ
5/ programy celoživotního vzdělávání – k projednání dle čl. 3, odst. 6 Řádu celoživotního
vzdělávání VŠPJ
6/ různé
Jednání zahájil a vedl předseda AR.
Verifikací zápisu byl předsedou pověřen Ing. Miloslav Reiterman.
Průběh jednání:
1/ návrh členů komisí pro státní bakalářské zkoušky
V souladu s § 53, odst. 2) zák.111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách) předložil rektor
členům AR seznam 4 akademických pracovníků školy (z toho RNDr. Vystrčil byl na jednání
zařazen dodatečně), kteří nemají titul profesor nebo docent a budou členy komisí pro státní
bakalářské zkoušky.
V diskusi upozornil doc. Vaníček na to, že při sestavování konkrétních komisí musí složení
členů garantovat kvalitu státních zkoušek, vždy by měl být zastoupen alespoň jeden člen
minimálně s titulem Ph.D. Rektor školy přislíbil tuto připomínku projednat v nejbližším
kolegiu, které je plánováno na 12. 6. t. r.
Usnesení:
AR VŠPJ souhlasí s návrhem členů do komisí pro státní bakalářské zkoušky tak, jak byl
předložen v podkladovém materiálu pro jednání AR (viz příloha zápisu)
PRO 12
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
2/ návrh nových studijních programů
Členům AR byl předložen ke schválení dle § 12 odst. 1b) zák. 111/1998 Sb. návrh nově
připravovaných studijních programů Rekreologie (obor Zážitková pedagogika) a Životní
prostředí. Rektor zdůvodnil potřebu dalšího rozšiřování studijních programů s ohledem na
stabilizaci cílového počtu studentů školy (cca 3 000 studentů). Rozvíjení nových programů je
konzultováno s vedením Akreditační komise MŠMT a bere ohled na potřeby regionu a
synergický efekt návazností na již akreditované studijní programy. AK MŠMT již také
umožňuje předložit k akreditaci současně jak prezenční tak kombinovanou formu studia.
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Doc. Rajnoch informoval o záměru sestavit profil absolventa programu Životní prostředí tak,
aby měl širší odborný záběr z hlediska potřeby regionu a byl schopen pracovat např. jako
manažer krajiny v nevládních organizacích, státní správě, samosprávě. Kód programu bude
proto zřejmě stanoven z oblasti managementu (nikoliv botaniky či chemie). Studijní plán je
zatím stanoven rámcově.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ souhlasí s přípravou nových studijních programů Rekreologie
a Životní prostředí.
PRO 13

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

3/ informace o nových studijních oborech
Na program jednání byly předloženy podklady (viz příloha zápisu), ve kterých během jednání
byla zjištěna věcná chyba – obor Management a marketing podniku byl po dohodě
zpracovatelů s rektorem přeřazen do programu Management a marketing, který ještě není
akreditován. Z toho důvodu bylo následné hlasování o usnesení rozděleno do usnesení
o schvalování přípravy nového studijního programu a zvlášť bylo hlasováno o novém oboru
v rámci již Akademickou radou schváleného programu Hospodářská politika a správa.
Dr. Pána upozornil zpracovatele oboru Management a marketing podniku na připravované
mezinárodní přečíslování kódů studijních programů (rozdělení na kmenové obory zvlášť pro
management a zvlášť pro marketing) a toto zohlednit při přípravě a akcentaci jednotlivých
předmětů oboru. V diskusi o tomto oboru se doc. Vaněčková dotázala na účinnost dlouhé
odborné praxe během studia a její naplňování u kombinované formy studia. Dle účastníků
z VŠPJ jsou praxe přínosem pro studenty i firmy, naplňování požadavku praxe se liší podle
jednotlivých oborů a požadavků na profil absolventa, přihlíží se k různé potřebě skutečné
přítomnosti studenta ve firemní praxi a jsou nastavena různá pravidla pro uznávání praxe
jako samostatného předmětu. Po zkrácení bakalářského studia ze 7 na 6 semestrů je nutno
posuzovat časové zařazení praxe a stanovení tématu bakalářské práce s ohledem na rozsah
znalostí studenta v jednotlivých semestrech studia.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ souhlasí s přípravou nového studijního programu Management
a marketing (obor Management a marketing podniku)
PRO 13

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení:
Akademická rada VŠPJ bere na vědomí přípravu nového studijního oboru Bezpečnostní
management v rámci programu Hospodářská politika a správa.
PRO 13

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

V diskusi prof. Roztočil upozornil na nutnost zavedení kombinovaného studia oboru
Všeobecná sestra. Jedná se o zájem nejen školy, ale také kraje a zdravotnických zařízení,
neboť praxe se potýká s akutním nedostatkem kvalifikovaného personálu. Dr. Pána potvrdil,
že poptávka je jak od zaměstnavatelů, tak od uchazečů samotných, kteří mají zájem
o studium při zaměstnání v důsledku nových zákonných požadavků na jejich kvalifikaci.
Účastníci se shodli, že zvýšení počtu všeobecných sester je podporováno ze strany
Akreditační komise MŠMT a diskuse o neutěšené situaci v této profesi a jejím řešení se
vedou rovněž na ministerstvu zdravotnictví (identifikace překryvů ve vzdělávání zdravotních
sester na SŠ, VOŠ a VŠ a budoucnost jednotlivých úrovní vzdělávání, úroveň požadavků na
profesi, názvosloví atd.).
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Podle prof. Mišoviče je rovněž žádoucí nabídnout kombinované studium v oboru Aplikovaná
informatika, kde je jak zájem z řad veřejnosti, tak jím lze kompenzovat případné úbytky
studentů na prezenční formě.
4/ udělení medaile VŠPJ
Dne 21. května 2009 při příležitosti výroční konference EURASHE v Praze udělil rektor první
medaili VŠPJ „Stříbro Vysočiny“. Za přínos k rozvoji profesního terciárního vzdělávání
v České republice byla udělena dr. Ladislavu Čerychovi, který se podílel na zakládání VOŠ
a od počátku měl záměr vybudovat v ČR profesně zaměřené terciární školství. S jeho
životopisem a šíří odborných mezinárodních aktivit (práce v Rádiu Svobodná Evropa, člen
týmu v rámci projektů UNESCO, OECD, EK, Konference evropských rektorů, nadační
činnost atd.) byli členové AR seznámeni v samostatném materiálu. Vzhledem k tomu, že
o tomto bodě se jednalo a hlasovalo korespondenčním způsobem, vzali členové Akademické
rady na vědomí výsledek korespondenčního hlasování.
Rektor konstatoval, že organizování mezinárodní výroční konference Eurashe (ve spolupráci
s VŠE a Sdružením škol vyššího studia) bylo pozitivně hodnoceno zástupci MŠMT. Jedná se
také o významnou součást odborných aktivit VŠPJ, které jsou sledovány ze strany
Akreditační komise.
Usnesení:
(výsledek korespondenčního hlasování, které se uskutečnilo 12. – 18. 5. 2009)
Akademická rada VŠPJ schvaluje udělení medaile Vysoké školy polytechnické Jihlava panu
Ladislavu Čerychovi.
Pro 15

Proti 0

Zdržel se (nereagoval) 4

5/ programy celoživotního vzdělávání VŠPJ
Členové orgánu obdrželi předem přehled nabídky celoživotního vzdělávání na VŠPJ, s níž
podle čl. 3, odst. 6 Řádu celoživotního vzdělávání VŠPJ rektor seznamuje Akademickou
radu VŠPJ. Během jednání jej podrobně komentovala prorektorka pro rozvoj Mgr. Štěrbová.
Velký zájem převyšující nabídku školy je projevován zejména o kurzy Univerzity 3. věku,
které jsou dobrou propagací školy a některé závěrečné práce absolventů mají vysokou
odbornou kvalitu. Nižší úspěšnost je v nabídce běžných kurzů, kde kalkulace ceny kurzů
není konkurenceschopná se specializovanými podnikatelskými subjekty, které využívají
dotací z EU. Počty účastníků kurzů jsou uvedeny ve Výroční zprávě o činnosti školy za rok
2008 a zveřejněny na webu školy na úřední desce. Oproti jiným vysokým školám zatím
nejsou nabízeny kurzy pro neúspěšné uchazeče o studium, kdy škola za úplatu nabídne
odborný kurz s možností uznání předmětu po úspěšném přijetí studenta k řádnému studiu.
Nabídka celoživotního vzdělávání je obecně koncipována tak, aby nadměrně nezatěžovala
akademické pracovníky školy a umožnila soustředit odborné kapacity na výuku
v akreditovaných studijních programech a účast v projektech na podporu hlavní činnosti
školy.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ bere na vědomí programy celoživotního vzdělávání na VŠPJ včetně
připravovaných pro AR 2009/2010.
Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0
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5/ různé
Rektor školy informoval přítomné o institucionálním hodnocení VŠPJ ze strany Akreditační
komise MŠMT, jehož výsledkem bude i vyjádření k akreditaci a reakreditaci studijních
programů. Hodnocení proběhne během 2. pololetí 2009 a podkladem pro něj bude
sebehodnotící zpráva zpracovaná do 31. 8. t. r. vysokou školou.
Prorektorka Štěrbová pak stručně představila hlavní projekty, ve kterých se v současné době
škola angažuje či které jsou připravovány. Finančně nejvýznamnějším je investiční projekt
„Rozšíření prostorových kapacit VŠPJ“, pro nějž se zpracovává objemově urbanistická studie
a financování se předpokládá z OP VaVPI. Doc. Vaníček představil 3letý projekt z OP VK
zaměřený na komplexní inovaci oboru cestovní ruch na VŠPJ, který byl zahájen 1. 6. t. r..
Vedle toho je z OP VK realizován také projekt na e-learningovou podporu výuky.
Významným posunem v projektových aktivitách je rozšiřování počtu akademických
pracovníků VŠPJ, kteří projekty připravují a realizují.
Doc. Potěšil doporučil zaměřit se v projektových aktivitách geograficky na východ – dobré
zkušenosti i podmínky pro spolupráci jsou na Ukrajině, kde je snaha o harmonizaci s EU.
Uvažovat by bylo možno i o posílení profesorů a docentů z jejich řad pro účely akreditace.
V závěru byl diskutován systém hodnocení kvality a jeho zavádění na škole formou projektu.
Bylo však konstatováno, že stávající alokace fin. zdrojů na MŠMT v oblasti kvality
upřednostňuje národní systémové projekty.

Bodem různé bylo jednání ukončeno.
Další zasedání se předpokládá ve středu 23. září 2009 (na programu bude Aktualizace
Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2010).

V Jihlavě dne 4. června 2009

Zapsala:
Ing. H. Pospíchalová, ved. kanceláře rektora

Zápis ověřil:
Ing. Miloslav Reiterman

Příloha:
Podklad pro jednání AR VŠPJ

PaedDr. Ladislav Jirků
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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Příloha zápisu č.1/2009
č. j. KR/09/00080 - 09/02465

Podklad pro jednání Akademické rady VŠPJ dne 3. 6. 2009
bod 1) návrh členů komisí pro státní bakalářské zkoušky
V souladu s § 53, odst. 2) zák. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách) schvaluje
Akademická rada VŠPJ ty členy komisí pro státní bakalářské zkoušky, kteří nemají vědecký
titul docent nebo profesor.
Vzhledem k nepoměru v počtu vysoce graduovaných akademických pracovníků na VŠPJ
a počtem absolventů na studijních oborech, je většina členů státnicových komisí z řad
akademických pracovníků bez titulu doc. či prof.. Jejich jména byla schvalována na jednání
Akademické rady 25. 9. 2008 a v korespondenčním hlasování na přelomu roku 2008/2009.
Nyní jsou předkládána ke schválení dodatečná jména osob, která rozšiřují již dříve schválený
seznam:
členové katedry matematiky (pro oborovou katedru ekonomických studií):
RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
členové katedry cestovního ruchu:
Mgr. Martina Černá, Ph.D., akademický pracovník
členové katedry elektrotechniky a informatiky:
Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. akademický pracovník
Doplněno dodatečně na jednání Akademické rady 3. 6. 2009:
členové katedry veřejné správy a regionálního rozvoje:
RNDr. Miloš Vystrčil, akademický pracovník
Souhrnný přehled akademických pracovníků již dříve schválených:
členové katedry ekonomických studií:
Ing. Marie Borská lektor
JUDr. Ing. Zdeněk Bruna odborný asistent
Ing. Ivana Důrasová odborný asistent
Ing. Irena Fatrová lektor
Ing. Roman Fiala odborný asistent
Ing. Martina Chalupová lektor
Ing. Petr Jiříček odborný asistent
Ing. Vladimír Křesťan odborný asistent
Ing. Martina Kuncová odborný asistent
Ing. Bc. Pavel Kvasnička odborný asistent
Ing. Jaroslava Leinveberová odborný asistent
Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. odborný asistent s vědeckou hodností
Ing. David Mareš, Ph.D. odborný asistent s vědeckou hodností
Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. odborný asistent s vědeckou hodností
Ing. Magda Morávková lektor
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Ing. Věra Mulačová, Ph.D. odborný asistent s vědeckou hodností
Ing. Věra Nečadová odborný asistent
Ing. Jakub Novotný, Ph.D. vedoucí katedry
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. odborný asistent s vědeckou hodností
Ing. Petr Tyráček, M.B.A odborný asistent
Ing. Veronika Hedija, Ph.D., odborná asistentka s vědeckou hodností
JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D., odborný asistent s vědeckou hodností
JUDr. Alena Prchalová, Ph.D., odborná asistentka s vědeckou hodností
Mgr. Alena Štěrbová, odborná asistentka, prorektorka pro rozvoj
členové katedry cestovního ruchu:
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. akademický pracovník
RNDr. Eva Janoušková akademický pracovník, vedoucí katedry
Ing. Olga Kubová akademický pracovník
Akad. malíř Vladimír Netolička akademický pracovník
Mgr. Stanislava Pachrová akademický pracovník
PhDr. Eva Půlkrábková akademický pracovník
Mgr. Eva Horňáková externí spolupracovník
RNDr. Jiří Šíp, Ph.D., akademický pracovník
Ing. Alice Neckářová, externí spolupracovnice
RNDr. Milan Kameník, externí spolupracovník
katedra elektrotechniky a informatiky:
Ing. David Matoušek, odborný asistent, zástupce vedoucího katedry
Ing. Bohumil Brtník, PhD., odborný asistent s vědeckou hodností
Bc. Tomáš Kubiš, odborný asistent (aktuálně: není obsazován do komisí)
Mgr. Antonín Přibyl, odborný asistent
PaedDr. František Smrčka, odborný asistent
Ing. Tomáš Richta, odborný asistent
Ing. Michal Bílek, odborný asistent
RNDr. Miroslav Kružík, odborný asistent
Ing. Pavel Zemánek, CSc., odborný asistent s vědeckou hodností
Návrh usnesení ke hlasování:
Akademická rada VŠPJ souhlasí/nesouhlasí s návrhem jmenovat výše uvedené odborníky,
kteří nesplňují požadavek vědecké hodnosti docent nebo profesor podle §53, odst. 2) zák. č.
111/1998 Sb., za členy komisí pro státní bakalářské zkoušky na VŠPJ.
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bod 2) návrh nových studijních programů
Podle § 12 písm. b) zák. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) schvaluje Akademická
rada studijní programy.
Nově je navrhován studijní program Rekreologie (na přípravách pracuje mj. dr. Emanuel
Hurych z katedry sportů) a studijní program Životní prostředí (na přípravách pracuje mj.
doc. Rajnoch a doc. Laštovička) - bližší informace budou sděleny na jednání.
Návrh usnesení ke hlasování:
Akademická rada VŠPJ souhlasí/nesouhlasí s přípravou nových studijních programů
Rekreologie a Životní prostředí.

bod 3) návrh nových studijních oborů
Jedná se o studijní obory, které jsou připravovány v rámci již akreditovaných studijních
programů:
Program Management a marketing – obor Management a marketing podniku (zpracovává
dr. Mulačová)
Program Hospodářská politika a správa – obor Bezpečnostní management (zpracovává
doc. Zahradníček)
Návrh usnesení ke hlasování:
Akademická rada VŠPJ bere na vědomí přípravu nového studijního oboru Management
a marketing podniku (v rámci programu Management a marketing) a oboru Bezpečnostní
management (v rámci programu Hospodářská politika a správa).

bod 4) udělení medaile VŠPJ
Dne 21. května 2009 při příležitosti výroční konference EURASHE v Praze udělil rektor první
medaili VŠPJ „Stříbro Vysočiny“. Za přínos k rozvoji profesního terciárního vzdělávání
v České republice byla udělena dr. Ladislavu Čerychovi (viz přiložený životopis).
Výsledek korespondenčního hlasování, které se uskutečnilo 12. – 18. 5. 2009:
Akademická rada VŠPJ schvaluje udělení medaile Vysoké školy polytechnické Jihlava panu
Ladislavu Čerychovi.
Pro 15

Proti 0

Zdržel se (nereagoval) 4
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bod 5) programy celoživotního vzdělávání VŠPJ
Podle čl. 3, odst. 6 Řádu celoživotního vzdělávání VŠPJ seznamuje rektor Akademickou
radu VŠPJ s programem celoživotního vzdělávání (viz samostatná příloha).
Návrh usnesení ke hlasování:
Akademická rada VŠPJ bere na vědomí programy celoživotního vzdělávání na VŠPJ včetně
připravovaných pro AR 2009/2010.

Jihlava, 27. květen 2009

PaedDr. Ladislav Jirků v. r.
rektor
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