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Zápis 2/2009
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 23. září 2009 v budově vysoké školy

Účast:
dle prezenční listiny – z 19 členů akademické rady na zasedání přítomno 11, což byla
nadpoloviční většina všech členů AR nutná pro usnášeníschopnost orgánu.
Hostem jednání byla prorektorka VŠPJ pro rozvoj Mgr. Alena Štěrbová.
Program:
1/ Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2010 – k projednání podle § 12,
odst. 1a) zák. č. 111/1998 Sb.
2/ Návrh zásad pro udělování medaile VŠPJ
3/ Různé
Jednání zahájil a vedl předseda AR.
Verifikací zápisu byl předsedou pověřen RNDr.Radek Stolín, Ph.D.
Průběh jednání:
1/ aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2010
Rektor školy a prorektorka pro rozvoj v úvodu prvního bodu jednání seznámili členy
s hlavními body Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2010. Letošní aktualizace
DZ je poslední, neboť pro roky 2011 až 2015 bude již zpracováván nový Dlouhodobý záměr.
Aktualizace na rozdíl od minulých let akcentuje jednotlivé priority školy a způsoby jejich
finančního a odborného zajištění. Do textu na str. 22 bude doplněna informace o tom, že
VŠPJ zohlední také doporučení, která vzejdou z návštěvy účelové pracovní skupiny
Akreditační komise MŠMT očekávané ve 2. pololetí 2009. VŠPJ již zpracovala podkladové
informace pro členy pracovní komise, které zachycují vývoj školy a zejména posouzení
silných a slabých stránek v rozvoji jednotlivých oborů a jejich materiálním a personálním
zajištění.
Na dotaz dr. Duška byla více diskutována situace v personálním zabezpečení studijních
oborů. VŠPJ jako neuniverzitní škola ze zákona nemůže poskytovat doktorské studijní
programy, vyučovat vlastní doktorandy a habilitovat akademické pracovníky, přestože
v ostatních oblastech jsou na školu uplatňována stejná kriteria jako na univerzity. V oblasti
habilitací a získávání nových profesorů a docentů je velmi závislá na přístupu univerzitních
vysokých škol, kde se s nimi v případě plánování akreditace magisterského studia dostává
do konkurenčních střetů. Doc. Potěšil však konstatoval, že pro Vědeckou radu TUL bývá
habilitace pracovníků z jiných škol spíše ctí a vítaným kvalitativně ozdravným prvkem. Doc.
Vaněčková upozornila, že je nutno brát v úvahu, že různé školy a fakulty mají odlišná kriteria
pro habilitace.
Dr. Pána pozitivně ocenil platnou interní směrnici pro kvantifikaci pedagogických a tvůrčích
aktivit akademických pracovníků, která vnáší do prostředí školy důležitý motivační faktor.
Prorektorka Štěrbová konstatovala, že nerovný přístup k vysokým školám se projevil mimo
jiné v aktuální výzvě k OP VaVpI, kde byla kriteria pro přístup k fin. zdrojům na rozvoj
vysokých škol nastavena na národní úrovni pouze pro univerzity. Akreditační komise však na
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univerzity i neuniverzity klade stejné měřítko z hlediska kvality poskytovaných studijních
oborů a jejich zabezpečení.
Na dotaz doc. Vaněčkové a doc. Potěšila byl diskutován interní postup v akreditacích oborů
a programů, kde se připravuje společný rozvojový projekt s VŠTE ČB na vytvoření „interní
akreditační komise“ pro obě neuniverzitní školy, a situace v zajišťování praxí pro studenty.
V této oblasti se plánuje projekt z OP VK na inovace praxí a již byl schválen projekt Most
k partnerství.
Během jednání se dostavil prof. Zezulka a odešel doc. Vaníček.
Po diskusi bylo přijato usnesení:
„AR VŠPJ se seznámila s Aktualizací Dlouhodobého záměru VŠPJ pro rok 2010
a schvaluje ji.“
PRO 10

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

2/ Návrh zásad pro udělování medaile VŠPJ
Členové AR předem obdrželi návrh interní směrnice Zásady pro udělování medaile Vysoké
školy polytechnické Jihlava. V diskusi upozornil dr. Pána na drobnou úpravu v bodě 6 –
zaměnit slovo „nejvýše“ za „zpravidla“. S touto úpravou bylo přijato usnesení:
„AR VŠPJ schvaluje Zásady pro udělování medaile VŠPJ“.
PRO 10

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

3/ různé
V závěru jednání informoval rektor účastníky o zamýšleném zhotovení pamětní desky
do vestibulu školy, která by připomínala historii budovy.
Mgr. Štěrbová seznámila s projektovými aktivitami školy v aktuálním období a o novém
návrhu města Jihlavy na převzetí budovy bývalé urologie v areálu na tř. Legionářů. Tento
objekt měl v minulosti sloužit pro účely vybudování VT parku, ale od tohoto záměru
odstoupila VŠPJ a posléze i kraj Vysočina. VŠPJ nyní posuzuje nabídku strojírenského
klastru na společný projekt v této budově.
Jiné náměty k jednání nebyly vzneseny a zasedání bylo ukončeno.
V Jihlavě dne 24. září 2009
Zapsala:
Ing. H. Pospíchalová, ved. kanceláře rektora

Zápis ověřil:
RNDr. Radek Stolín, Ph.D.

PaedDr. Ladislav Jirků
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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