Zápis 2/2007
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 13. září 2007 v budově vysoké školy
Účast:
dle prezenční listiny – z členů akademické rady na zasedání přítomno 13.
Požadavek Jednacího řádu na přítomnost alespoň 2/3 členů AR pro zahájení jednání
a usnášeníschopnost byl naplněn.
Program:
1/ informace o změnách ve složení orgánu
2/ projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2008 podle §12 čl.1a)
zák. 111/1998 Sb.
3/ návrh a schválení nových studijních programů podle § 12 čl.1b) zák. 111/1998 Sb.
4/ různé
Jednání zahájil a vedl předseda AR.
Verifikací zápisu byli rektorem pověřeni pánové Kružík a Rux.
Průběh jednání:
1/ informace o změnách ve složení orgánu
Předseda AR informoval o změně ve složení AR - odchod doc. RNDr. Zdeňka
Laštovičky, CSc. do důchodu (snížení počtu interních členů AR) a jmenování nového
externího člena ing. Bc. Oty Kováře, CSc..
Zkušeností doc.Laštovičky škola opět předpokládá využít, byť na kratší formu
spolupráce při jednotlivě definovaných úkolech.
2/ projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2008 podle §12
čl.1a) zák. 111/1998 Sb.
Rektor okomentoval předložený návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na
rok 2008 a požadavky MŠMT na jeho předložení a následně pokračovala diskuse
členů AR k obsahu předloženého materiálu, v níž mimo jiné zaznělo.
- na str. 5 ADZ zvýšit plán. počet studentů z 1800 na 2300
- u odkazů na priority školy detailněji uvést zdroje financování (odkaz na podaný
rozvojový projekt či projekt z fondů EU apod.)
- škola předpokládá podání 6 decentralizovaných a 2 centralizovaných
rozvojových projektů na rok 2008
- jakmile bude reálné zajistit kvalitní pedagogické zázemí, je nutno uvažovat
o zahájení akreditace magisterského studia a umožnit našim bakalářům
pokračovat v dalším studiu přímo na VŠPJ
- je potřeba detailněji specifikovat kroky potřebné k získání docentů a profesorů
a podnícení zájmu akadem. prac. školy o doktorské studium
- základním předpokladem pro habilitace je vědeckovýzkumná a publikační
činnost akadem. pracovníků školy
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ve spolupráci s VŠTE České Budějovice se pracuje na zahájení vydávání
vědeckého sborníku
je důležité vydat vnitřní zásady školy pro oceňování publikační činnosti
a využít zkušených externích pracovníků – hodnotitelů publikací jako pomoci
začínajícím autorům
pro posílení odborné kapacity školy je nutno trvale jednat s VŠ, které mají
nadbytek vlastních doktorandů a s těmito aktivně jednat o možnostech
spolupráce a působení na VŠPJ
do budoucna je vhodné se zaměřit na
koncipování studijního oboru
souvisejícího s řízením jakosti, ISO norem apod. a využít pro to odborníky
z praxe. Do stávajících oborů toto téma zařadit alespoň jako volitelný předmět.
Prof. Mandl předal rektorovi k tomuto tématu zápis z konzultace s odborníkem
z MFF UK.

Usnesení:
AR VŠPJ projednala Aktualizaci Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2008, vzala ji
na vědomí a doporučuje doplnit do textu finanční zdroje, ze kterých hodlá VŠPJ
financovat stanovené priority, a plánovaný nárůst studentů na str. 5 zvýšit z 1800 na
2300.
PRO 13

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

3/ návrh a schválení nových studijních programů podle § 12 čl.1b) zák.
111/1998 Sb.
Rektor podal informaci o plánovaných studijních oborech a programech, které jsou
rovněž uvedeny v Aktualizaci DZ na rok 2008, a o jejich personálním zabezpečení
(spolupráce s doc. Slonkem na oboru Životní prostředí, zdržení přípravy oboru
Strojírenství z důvodu hledání hlavního garanta oboru). Ve spolupráci s VOŠ
Chotěboř a profesními sdruženími se uvažuje o připravě oboru zaměřeného na řízení
jakosti/management kvality.
Doc. Vaníček předložil a zdůvodnil písemný návrh nového oboru „Regionální
cestovní ruch“, který oproti stávajícímu oboru „Cestovní ruch“ bude více zaměřen na
tuzemský a incomingový CR. V následné diskusi byly vzneseny tyto náměty
a připomínky:
- žádost o akreditaci je nutno řádně zdůvodnit ( mimo jiné jsou různé přístupy
Akreditační komise k délce studia)
- snížit počet hodin přednášek ve vyšších semestrech ve prospěch praxí
a samostatné práce studentů
- zvýšit výjezdy a kontroly kvality odborných praxí
- předmět provoz realizovat před plánovanou praxí
- zvážit akcentování handicapovaných osob
- zpracovat podrobněji profil absolventa, aby podle něj mohl být přesněji
zpracován obsah výuky odborných předmětů, např. informačních technologií.

Usnesení:
AR VŠPJ schvaluje předložit obor „Regionální cestovní ruch“ v programu
„Hospodářská politika a správa“ k akreditaci se zohledněním vznesených připomínek.
PRO 12

PROTI 0

ZDRŽEL SE

1
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4/ různé
Rektor a prorektorka pro rozvoj informovali přítomné o dalších aktivitách školy –
zahájení předprojektových prací na realizaci kampusu, příslib finanční pomoci kraje
Vysočina na financování projektových prací a studií souvisejících s kampusem a na
financování odborníků pracujících na přípravě nových oborů, podpora kraje
zapojováním školy do reprezentativních a propagačních akcí (návštěva prezidenta
republiky), převzetí projektu realizace vědeckotechnologického parku krajem
Vysočina, který bude předkladatelem projektu a VŠ bude figurovat jako partner. Na
podnět katedry cestovního ruchu byly zahájeny aktivity vedoucí ke zřízení cestovní
kanceláře při VŠ, škola hledá možnosti společných programů se zahraničními VŠ
a v novém akademickém roce rozšířila počet předmětů vyučovaných v anglickém
jazyce na 12.
Po ukončení akademické rady s ohledem na výsledek hlasování k bodu 3) a časové
naléhavosti rozhodnutí o předložení oboru Regionální cestovní ruch k akreditaci se
rektor rozhodl vyzvat k dodatečnému vyjádření názoru 6 členů AR, kteří se osobně
neúčastnili zasedání AR a to formou elektronického hlasování.
Výsledek elektronického hlasování: PRO 1
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1
Ostatní 4 členové do stanoveného termínu nereagovali.
S usnesením celkově vyjádřilo souhlas 13 členů AR, tj. alespoň 2/3 všech členů,
a usnesení tedy bylo přijato.

V Jihlavě dne 21. září 2007

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

Zápis ověřil:
doc. ing. Alois Kružík, CSc.
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc.

PaedDr. Ladislav Jirků
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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