Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č.2/2009
ze zasedání Správní rady VŠPJ
Termín zasedání: 21. září 2009
Přítomni: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jan Kasal, Ing. Josef Kodet, Lubomír Stoklásek,
doc. Ing. Václav Vinš, CSc., v průběhu jednání se dostavil Ing. Jaromír Schling
(viz prezenční listina)
Omluveni: Mgr. Václav Jehlička, Ing. Vladimír Jeřábek, MBA, Dr. Ing. Michael Schöllhorn
Celkem přítomno nad ½ členů SR, zasedání bylo usnášeníschopné.
Dále přítomni: PaedDr. Ladislav Jirků (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka
pro rozvoj), ing. Vlastimila Navrkalová (kvestorka), ing. Hana Pospíchalová (tajemnice SR
a vedoucí kanceláře rektora)
Jednání zahájil a řídil 1. místopředseda SR pan Stoklásek.
Program jednání:
1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
2) Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2010 – vyjádření stanoviska podle
§ 15 odst. 2 a) zák. 111/1998 Sb.
3) Různé
Bod jednání č. 1
1. místopředseda rady seznámil členy s plánovaným programem jednání a navrhl
ověřovatele zápisu pana ing. Kodeta. Vyzval členy k podání připomínek k minulému zápisu
a k návrhům na doplnění programu. Protože jiné podněty z řad členů SR nebyly navrženy,
nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování k bodu 1 – přijetí usnesení č. U/0027/2/2009/SR:
„Správní rada VŠPJ konstatuje, že k minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky,
schvaluje program jednání navržený v pozvánce na řádné zasedání a ověřením
elektronického zápisu pověřuje pana ing. Kodeta“
PRO 5

PROTI 0
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Po hlasování se na další jednání dostavil ing. Schling.
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Bod jednání č. 2
Správní radě byla předložena pracovní verze Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na
rok 2010. Rektor a prorektorka pro rozvoj vysvětlili přítomným členům způsob tvorby
poslední aktualizace Dlouhodobého záměru na roky 2006 - 2010, která svoji strukturou oproti
minulým letům více akcentuje jednotlivé priority školy a způsob jejich finančního a odborného
zajištění. Pro roky 2011 – 2015 bude zpracováván zcela nový dlouhodobý záměr, z něhož
budou vycházet další aktualizace.
V následné diskusi zaznělo mimo jiné:
- u technických oborů je nutné se soustředit nejen na získání nových studentů, ale také
podporovat jejich udržení ve studiu (Jirků)
- zájem města Jihlavy na rozšíření nabídky VŠPJ o magisterské studijní obory je v souladu
se zájmem vedení školy i jejich studentů, nicméně personální zabezpečení oborů ztěžuje
složitý přístup vlastních doktorandů k habilitacím. VŠPJ jako neuniverzitní VŠ ze zákona
nemůže nabízet vlastní doktorské studijní programy ani provádět habilitaci, a proto je
odkázána na jiné (konkurenční) vysoké školy (Kodet, Jirků)
- prodloužení studia o magisterský stupeň by mělo mít příznivý vliv na větší vazbu studentů
k regionu a hledání jejich pracovního uplatnění v tomto kraji (Štěrbová)
- nižší zájem studentů o zahraniční výjezdy je přisuzován otevřeným možnostem, které
nyní studenti mají, a rovněž relativné dobré pracovní uplatnitelnosti vysokoškoláků v ČR
v mezinárodním srovnání (Štěrbová). Je vhodné podporovat aktivitu studentů a jejich
zájem o zahr. pobyty uznáváním zahraničních kreditů, byť studované předměty nejsou
100% shodné s mateřskou školou studenta (Vinš)
- VŠPJ jako 1. neuniverzitní veřejná vysoká škola by měla poskytovat odlišné vzdělání než
univerzity, a to prakticky orientované s krátkým zapracováním absolventů v praxi, ve
výuce by měli být zapojeni odborníci s praktickými zkušenostmi (Vinš, Stoklásek)
- stávající požadavky Akreditační komise MŠMT zatím ne zcela dostatečně zohledňují
vznik neuniverzitní vysoké školy z hlediska personálního obsazení akademického sboru.
Důraz není kladen na odborníky s praktickými zkušenostmi, ale na dostatečné zastoupení
pracovníků s vědeckými hodnostmi. Škola však připravuje projekty Inovace praxí a Most k
partnerství, které povedou ke zlepšení spolupráce s aplikační sférou (Jirků, Štěrbová,
Schling)
- v Aktualizaci DZ na rok 2010 bude doplněna informace o hodnocení VŠPJ ze strany
Akreditační komise, které proběhne ve 2. pololetí 2009 a jehož výsledky a doporučení
budou akcentovány pro další směrování školy (Vinš, Štěrbová)
- škola by měla začít připravovat svůj dlouhodobý záměr na další roky a stabilizovat se
zejména z hlediska kvality a nabízených studijních programů, neboť razantní extenzivní
růst již nelze předpokládat (Běhounek)

Výsledek hlasování k bodu 2 – přijetí usnesení č. U/0028/2/2009/SR:
„Správní rada VŠPJ se v souladu s § 15, odst. 2 a) zák. 111/1998 Sb. seznámila
s Aktualizací Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2010 a bere ji na vědomí.“
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Bod jednání č. 3
V bodě různé informovali zástupci školy o nové nabídce města Jihlavy na využití objektu
bývalé urologie v areálu na tř. Legionářů. Jedná se o budovu, kterou již dříve škola vlastnila
pro účely vybodování VT parku. Protože projekt VT parku nebyl realizován ani po následném
převedení objektu na kraj Vysočina, stala se budova opět majetkem města. VŠPJ nyní
zvažuje návrh na spolupráci s Obecným strojírenským klastrem, který inicioval návrh projektu
na společné využití budovy. V případě, že by se škola rozhodla objekt znovu převzít, byl by
zamýšlený převod majetku schvalován při dalším jednání Správní rady VŠPJ.
Kvestorka školy dále seznámila členy SR VŠPJ s rozpočtovou situací školy. Na doporučení
MŠMT škola stále udržuje cca 5% rozpočtových prostředků v rezervě na případné vrácení do
státního rozpočtu. Pokud nebude včas rozhodnuto o jejím uvolnění, bude velmi těžké
finanční prostředky do konce kalendářního roku smysluplně využít. V krajním případě je
možné, že budou převedeny do dalšího roku do fondu provozních prostředků. Tento krok
však následně bývá pro poskytovatele dotace argumentem o dostatečných finančních
prostředcích školy, byť ekonomická realita je jiná.
Jiné podněty k jednání nebyly předloženy a zasedání bylo ukončeno.

V Jihlavě, 23. září 2009

Lubomír Stoklásek
1. místopředseda Správní rady VŠPJ

Ověřovatel zápisu (elektronicky): ing. Josef Kodet

Zapsala:
H. Pospíchalová, tajemnice SR
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