Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 2/2012
ze zasedání Správní rady VŠPJ
Termín zasedání: 10. října 2012
Přítomni:
MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. Petr Černikovský, JUDr. Rostislav Dvořák, Ing. Jiří Hrdlička,
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, Ing. Jaroslav Vymazal
(viz prezenční listina)
Omluveni:
Lubomír Stoklásek, Milan Štěch, doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů SR, zasedání bylo usnášeníschopné.
Dále přítomni: Ing. Jakub Novotný, Ph.D. (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka
pro rozvoj), doc. Ing. Eva Lajtkepová (prorektorka pro studium), doc. PhDr. Martin Hemelík,
CSc. (prorektor pro tvůrčí činnost), Ing. Hana Pospíchalová (tajemnice SR)
Program jednání podle pozvánky:
1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
2) Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2013 a Institucionální rozvojový plán
na rok 2013 – vyjádření stanoviska podle § 15 odst. 2a) zák. 111/1998 Sb.
3) Analýza studijní neúspěšnosti
4) Informace o projektech a zahraniční spolupráci
5) Různé – Změna Institucionálního rozvojového plánu na rok 2012
Bod jednání č. 1
Místopředseda Správní rady seznámil členy s plánovaným programem jednání a navrhl jako
ověřovatele zápisu pana Černikovského. Tajemnice SR požádala o projednání usnesení
k bodu 5) Změna Institucionálního rozvojového plánu na rok 2012 společně s bodem 2),
neboť spolu věcně souvisejí. Jiné podněty k minulému zápisu nebo k zařazení do programu
z řad členů SR nebyly navrženy.

Zápis SR_2_2012

1/4

č. j. KR/12/00213-12/05694

Výsledek hlasování k bodu 1 – přijetí usnesení č. U/0041/2/2012/SR:
„Správní rada VŠPJ konstatuje, že k minulému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky,
schvaluje program jednání a ověřením elektronického zápisu pověřuje pana Černikovského.“
PRO 5

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Pan rektor v úvodu přivítal nové členy Správní rady a ocenil jejich ochotu pracovat ve
prospěch VŠPJ.
Bod jednání č. 2
Rektor zahájil programový bod představením dat vztahujících se k novému akademickému
roku 2012/2013 (počet nových studentů v 1. ročníku 1119, celkem 2900 studentů, z toho cca
70 % v prezenční formě studia) a po té prezentoval hlavní cíle navrhované Aktualizace
Dlouhodobého záměru pro rok 2013. Z těchto priorit pak vychází Institucionální rozvojový
plán na příští rok. Zdůraznil aktuální situaci v přípravě dlouhodobě plánované výstavby
nového výukového centra, na které byly sice vládou schválené investiční prostředky, ale
ministerstvo školství zdroje zatím nepřidělilo. Naopak, díky dodatečně poskytnutým
prostředkům z MŠMT ve výši 913 tis. Kč byl v rámci institucionálních rozvojových plánů
stanoven dodatečný cíl rekonstrukce malých učeben jak pro rok 2013, tak i pro rok 2012 –
mimořádné finanční prostředky jsou součástí změny Institucionálního rozvojového plánu na
rok 2012. Změna IRP 2012 znamená nejen celkové finanční navýšení pro rok 2012, ale i
přeskupení alokace finančních zdrojů mezi jednotlivými dílčími prioritami ve prospěch dříve
zmiňovaných rekonstrukcí malých učeben.
Důležitým prvkem plnění dlouhodobých záměrů je v r. 2013 otevření nového studijního oboru
Zdravotně sociální pracovník (realizovaného ve spolupráci s Vyšší školou sociální Jihlava),
který se na podzim 2012 podařilo úspěšně akreditovat.
K bodu ADZ 1.4 systém sledování zaměstnatelnosti absolventů bylo konstatováno, že Úřad
práce nabídl porovnání databáze uchazečů o zaměstnání, VŠPJ však tuto nabídku po
právní konzultaci odmítla s poukázáním na citlivá data. Řešení z pohledu VŠPJ je nutno
hledat jinými cestami, ale členové SR přesto doporučují tuto formu spolupráce k získání
potřebných dat znovu zvážit.
Diskuse se dále věnovala možnostem rozvoje výuky technických oborů, které jsou důležité
pro průmysl v regionu působnosti školy. Portfolio stávajících oborů se nekryje zcela
s požadavky zaměstnavatelů – od vzniku VŠPJ bylo usilováno o strojírenský obor, žádost
předaná v minulosti na Akreditační komisi však nebyla schválena. Jedním z důvodu
obtížnosti akreditace je nízký zájem uchazečů o studium, problém s naplněním studijních
oborů mají i zavedené technické univerzity, proto celostátně není taková podpora otevírání
technických oborů na nové škole. Z ekonomických důvodů se ani jiné vysoké škole nevyplácí
otevírat v Jihlavě detašované pracoviště pro nízký počet studentů, navíc v době
očekávaného demografického poklesu v příslušné věkové kohortě. Předseda Správní rady
upozornil na nově vzniklé centrum excelence Akademie věd v Kraji Vysočina, kde by mohl
být potenciál pro rozvoj technických oborů a oblast spolupráce s VŠPJ. Členové SR přesto
vyzvali zástupce VŠPJ nevzdávat tuto ambici a o bakalářský stupeň v technických oborech
stále usilovat.
Obecně byla konstatována řada problémů v oblasti všech stupňů českého školství, zejména
nesystémovost řešení, které se pak projevuje nedostatkem některých odborníků na
pracovním trhu či poklesem kvality vzdělání.

Mgr. Černikovský se zkušeností s projednáváním dlouhodobých záměrů na úrovni
ministerstva školství ocenil otevřenost Aktualizace dlouhodobého záměru a reálný popis
stavu a směrování školy.
V průběhu jednání se omluvil a odešel JUDr. Dvořák a na jednání se dostavil předseda SR.
Výsledek hlasování k bodu 2 – přijetí usnesení č. U/0042/2/2012/SR:
„Správní rada VŠPJ projednala a bere na vědomí
- Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ na rok 2013
- Institucionální rozvojový plán na rok 2013
- Změnu Institucionálního rozvojového plánu na rok 2012.“
PRO 5

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod jednání č. 3
Analýza studijní neúspěšnosti – cíle, metodiku a výsledky prezentovala prorektorka pro
studium. Zjištěné výsledky byly porovnávány i podle jednotlivých studijních oborů, důvodů,
semestrů či forem studia nebo ve srovnání s jinými veřejnými vysokými školami. Ve studijní
neúspěšnosti jsou řádové rozdíly mezi obory, největší neúspěšnost z důvodu vyloučení
(nesplnění podmínek Studijního a zkušební řádu, zejména nedostatek kreditů pro postup do
dalšího semestru) je právě u technických oborů (Aplikovaná informatika, Počítačové
systémy), kde je zejména nutno se zaměřit na prověření detailních důvodů této skutečnosti.
Poměrně vysoké procento zanechání studia ze strany studentů je u ošetřovatelských oborů.
Obecně nejúspěšnější ve studiu jsou studenti ze středních odborných škol s maturitou,
naopak motivace studentů s již jedním bakalářským titulem je nejnižší a studium ve vysoké
míře zanechávají.
Správní rada ocenila otevřenost poskytnutých informací, doporučila periodické provádění
analýzy a zejména hledání strategie, jak se získanými informacemi naložit. Prorektorka pro
studium ubezpečila, že dílčí kroky jsou již chystány v rámci připravovaných reakreditací
jednotlivých studijních oborů.
Další informace o studijní neúspěšnosti bude na Správní radu předložena opět za rok.
Bod jednání č. 4
Informace o uskutečněných a probíhajících projektech a mezinárodní spolupráci – podrobné
písemné zprávy byly zpracovány na vyžádání členů Správní rady. V diskusi byly shrnuty
základní prvky vývoje v obou oblastech. Škole se podařilo uzavřít 30 bilaterálních smluv pro
programy ERASMUS a tím podpořit příjezdy a výjezdy studentů a akademických pracovníků,
další zahraniční teritoria se vytipovávají i s ohledem na atraktivitu Jihlavy pro přijíždějící
zahraniční partnery. Mobilitu na VŠPJ podporují i tzv. International Business Week, které
umožňují týmovou studentskou spolupráci během týdenního pobytu, nebo podpora
studentských dlouhodobých praxí v zahraničí a přeshraniční projekty.
Usnesení k bodům 3 a 4 nebyla přijímána.

Bod jednání č. 5
V závěru jednání byli členové seznámeni s písemným pozdravem bývalého člena SR
Ing. Kodeta, který mimo jiné vyjádřil naději, že vysoká škola a členové SR budou pokračovat
v naplňování vize rozvoje vysoké školy usilováním o nabídku magisterského studia.
Tajemnice SR informovala o volbách předsedy a místopředsedů SR, které proběhnou
korespondenčně ještě do konce roku z důvodu končícího dvouletého mandátu.
Jiná témata nebyla vznesena, zasedání bylo ukončeno.
Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:
1. pololetí 2013, pravděpodobně březen-duben (na programu bude projednávání výročních
zpráv za rok 2012 a plnění Institucionálního rozvojového plánu za rok 2012).

V Jihlavě, 12. října 2012

MUDr. Jiří Běhounek v. r.
Předseda Správní rady VŠPJ

Zápis elektronicky ověřil: P. Černikovský
Zapsala: H. Pospíchalová, tajemnice SR

