č.j. KR/08/00096 – 08/02559

Zápis 1/2008
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 28. května 2008 v budově vysoké školy
Účast:
dle prezenční listiny – z členů akademické rady na zasedání přítomno 12 (v průběhu
jednání 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/ informace o změnách ve složení orgánu
2/ návrh členů komisí pro státní bakalářské zkoušky – ke schválení dle § 53, odst. 2)
zák.111/1998 Sb.
3/ přehled realizovaných a připravovaných studijních programů a oborů – ke
schválení dle § 12 odst. 1 b) zák. 111/1998 Sb.
4/ různé
Jednání zahájil a vedl předseda AR.
Verifikací zápisu byl předsedou pověřen Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
Průběh jednání:
1/ informace o změnách ve složení orgánu
Předseda AR informoval o změnách ve složení AR
- odvolání externí členky dr. Věry Mulačové, která se stala zaměstnankyní VŠPJ,
- jmenování nových členů – Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. (vedoucí katedry
zdravotnických studií VŠPJ, interní člen), Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. (externí
člen, VŠERS, o. p. s. České Budějovice) a Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. (externí
člen, VŠE Praha).
2/ 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 akademických pracovníků katedry ekonomie
a managementu a katedry cestovního ruchu, kteří nemají titul profesor nebo docent
a budou členy komisí pro státní bakalářské zkoušky. Státní zkoušky se na VŠPJ
konají poprvé v její historii a vzhledem k velikosti školy a počtu studentů v prvním
státnicovém ročníku (cca 120 studentů na oboru Finance a řízení a 8 na oboru
Cestovní ruch) budou do státních zkoušek zapojeni prakticky všichni akadem.
pracovníci obou zmíněných kateder.
V následné diskusi byly zodpovězeny podrobnější dotazy k organizaci státních
zkoušek – zkoušky se konají podle Studijního a zkušebního řádu VŠPJ z povinných
odborných předmětů a obhajoby bakalářské práce; oponentské posudky jsou
zadávány externím odborníkům, je-li vedoucí bakalářské práce akadem. pracovník
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školy (a naopak – oponentem je akademický pracovník VŠPJ, je- li vedoucím práce
externista). Někteří členové AR upozornili na negativní zkušenosti z jiných škol
spojené s problémovým uvolňováním externích odborníků do komisí na státní
zkoušky či nechuť externích oponentů zpracovávat oponentské posudky ve
specializovaném software (tam, kde je zaveden a odlišuje se od běžného formátu
Word).
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
3/ přehled realizovaných a připravovaných studijních programů a oborů
Členům AR byl předložen dle § 12 odst. 1 b) zák. 111/1998 Sb. souhrnný přehled
realizovaných a připravovaných studijních programů a oborů VŠPJ, kterými by měla
být naplňována hlavní vzdělávací činnost VŠPJ v nejbližším období.
Pro AR 2008/09 má VŠPJ povolen od MŠMT celkový počet studentů do výše 2009,
ale reálně je počítáno s nárůstem z cca 1500 studentů na 1800 – 1900. U oboru
Finance a řízení a programu Elektrotechnika a informatika byly zrušeny přijímací
zkoušky. Výraznější převis uchazečů je u oborů Cestovní ruch a Porodní asistentka.
Rektor společně s prorektorkou pro rozvoj informovali o fázích přípravy jednotlivých
nových programů a oborů ( některé z nich mají zatím pracovní název).
Byla pozastavena spolupráce na programu Management a marketing s obory
Management kvality a Management bezpečnosti práce zahájená s VOŠ Chotěboř.
Důvodem je nesouhlas VŠPJ s otevřením detašovaného pracoviště v Chotěboři.
Zájem VŠPJ na akreditaci oborů však trvá.
Obor Management bezpečnosti práce bude zřejmě z důvodu urychlení akreditační
procedury zpracováván s poněkud odlišným zacílením v rámci již akreditovaného
programu Ekonomika a management (na rozdíl od názvu programu uvedeného
v podkladovém materiálu) a je snaha o jeho předložení na jednání Akreditační
komise v listopadu tohoto roku.
Programy Strojírenství a nově i Procesní inženýrství jsou reakcí na hlavní požadavky
regionální podnikatelské sféry a samosprávy. Urychlené zavedení strojírenského
programu je velmi aktuální a souvisí a vzájemně provazuje aktivity školy a regionu
(projekt rozšíření prostorových kapacit školy, vědeckotechnologický park). U obou
programů je navázána spolupráce s renomovanými vysokými školami (VUT Brno,
UTB Zlín), čímž by byla zajištěna i návaznost a prostupnost bakalářského studia na
magisterský stupeň. Program Procesní inženýrství je zatím ve stadiu předběžné
ideové přípravy.
Během bohaté diskuse byly rozvíjeny náměty na další možné směry vzdělávacích
aktivit, např. stavebnictví, péče o památky, zdravověda, ekonomické směry
ve zdravotnictví, management volnočasových aktivit, sociální služby, gerontologie –
sociální a zdravotní aspekty. Limitem v rozvoji je zejména personální a finanční
náročnost přípravy nového oboru, nalezení vhodných klíčových osob pro vývoj
nového oboru.
Usnesení:
AR VŠPJ schvaluje realizované a připravované studijní programy a obory VŠPJ tak,
jak byly předloženy v podkladovém materiálu pro jednání AR (viz příloha zápisu)
PRO 13

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0
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4/ různé
Rektor a prorektorka pro rozvoj informovali přítomné o zajištění materiálně technické
základny pro zabezpečení výuky v dalším akadem. roce (pronájmy prostor z důvodu
navýšení počtu studentů), o zájmu na zřízení detašovaného pracoviště doktorských
studií ze strany TU Liberec a VŠE Praha a o nabídce VŠE na spolupráci v projektu
týkajícího se výstupů z učení a vzdělávacího rámce.
Prorektor pro vědu a výzkum Doc. Vaníček zhodnotil nepříznivou situaci nové
neuniverzitní školy v rámci pravidel získávání finančních prostředků pro vědu
a výzkum. Současně uvedl, že škola vítá příležitosti participovat na výzkumných
projektech jiných VŠ. Vědecko výzkumné aktivity jsou nutné také pro vyhovění
stávajícím požadavkům Akreditační komise. Dále navrhl přehodnocení anglického
názvu školy College of Polytechnics Jihlava, který v některých zemích není vnímán
jako vysoká škola, byl diskutován ostatními účastníky a navrženy varianty Jihlava
Polytechnical College nebo University of Applied Science Jihlava. Závěr k této oblasti
nebyl přijat.
Prorektorka pro rozvoj Mgr. Štěrbová informovala o vyhlášených rozvojových
programech pro vysoké školy na rok 2009 a 1. výzvě MŠMT k podání žádostí
o financování projektů z ESF z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci
OP VpK se škola soustředí na 1 - 2 projekty umožňující inovace studijních oborů,
tvorbu studijních modulů v angličtině, e-learning, vzdělávání zaměstnanců, podporu
zahr. kontaktů apod. Dále vyzvala externí členy AR, aby na svých domovských
institucích iniciovali diskusi nad velmi malou finanční alokací pro první výzvu OP VpK
a následně VŠ apelovaly na navýšení této alokace. V rámci rozvojových programů na
rok 2009 se bude VŠPJ soustředit zejména na přístrojovou obnovu a dovybavení
v ICT. Projekty budou zohledňovat priority školy v souladu s Dlouhodobým záměrem
a jeho aktualizací na rok 2009.
Bodem různé bylo jednání ukončeno.
Další zasedání se předpokládá během měsíce září 2008.

V Jihlavě dne 29. května 2008

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

Zápis ověřil:
Ing. Jakub Novotný, Ph.D.

Příloha:
Podklad pro jednání AR VŠPJ

PaedDr. Ladislav Jirků
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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Příloha zápisu č.1/2008
č.j. KR/08/00096-08/01947

Podklad pro jednání Akademické rady VŠPJ dne 28. 5. 2008
bod 2) návrh členů komisí pro státní bakalářské zkoušky
členové katedry ekonomie a managementu:
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
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
členové katedry cestovního ruchu
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. akademický pracovník, vedoucí
RNDr. Eva Janoušková akademický pracovník
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
Mgr. Miroslav Marada externí spolupracovník
PhDr. Vlasta Novotná externí spolupracovník
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Podklad pro jednání Akademické rady VŠPJ dne 28. 5. 2008
bod 3) přehled studijních programů a oborů realizovaných a připravovaných
na VŠPJ
realizované (akreditované) - program /obor
Ekonomika a management/ Finance a řízení
Ekonomika a management/ Cestovní ruch
Elektrotechnika a informatika/ Počítačové systémy
Elektrotechnika a informatika/ Aplikovaná informatika
Ošetřovatelství/ Porodní asistentka

plánované (připravované či předložené k akreditaci) – program/obor
Ošetřovatelství/ Všeobecná sestra
Strojírenství/ Strojírenská technologie
Hospodářská politika a správa/ Veřejná správa a regionální rozvoj
Životní prostředí/ Životní prostředí
Management a marketing/ Management kvality
Management a marketing/ Management bezpečnosti práce
Procesní inženýrství/ Technologická zařízení

Všechny programy či obory jsou bakalářské v presenční formě studia. Kombinované
formy jsou z hlediska školy žádoucí a připravují se postupně.

Jihlava, květen 2008

PaedDr. Ladislav Jirků
rektor
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