Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 4/2009
ze dne 13. 5. 2009

Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK) 10 členů
za studentskou komoru (dále jen SK)
3 členů
Omluveni: Daniel Czebe, Filip Reiterman

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Hosté: Navrkalová, Řeháková, Jirků, Pospíchalová, Stolín
15 hostů z řad veřejnosti (na bod „různé“)
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Zasedání zahájil a řídil předseda akademického senátu RNDr. Miroslav Kružík.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určení ověřovatelů zápisu
Změna Studijního a zkušebního řádu VŠPJ
Výroční zpráva o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2008
Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2008
Rozpočet VŠPJ na rok 2009
Termín příštího zasedání – 30. září 2009
Různé

1) Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Straňák, Janoušková
Hlasování: ANO=12
NE=0 zdržel se=0 nehlasoval=1 => schváleno
2) Změna Studijního a zkušebního řádu VŠPJ
a. Návrhy na změny přednesl prorektor R. Stolín
b. Dotazy senátu:
i. Otázka: Čl. 20 odst. 4: Odstranění papírových zápisů do „indexů“,
proč v současné době není žádný jiný papírový záznam o zkouškách
(např.: zkušební či zápočtová zpráva), pouze IS:
Odpověď - prorektor Stolín: Neodporuje to žádným předpisům, je to
v souladu s právním stavem, v elektronické formě se to může vést a
existuje jen minimum studentů, kteří si stěžují a vždy jsou jejich
stížnosti vyřešeny kladně. Po zrušení indexů si studenti velmi pečlivě
sledují všechny údaje v IS sami.
Senátorka Ryšková vyslovila názor, jestli to není přes IS
manipulovatelné.
Odpověď: Je to velice nepravděpodobné.
Senátor Riedl: Je to archivované?
Odpověď:Informační systém se zálohuje každý den na jiném místě než
ve škole.
ii. Otázka: Čl. 27 odst. 1 bod c) „alespoň jeden předmět v cizím jazyce“
– žádost studentů oboru PS+AI o vysvětlení, jak bude realizováno.

Odpověď - prorektor Stolín: Krok správným směrem, posílení úlohy
jazyků, podpora pro navazující magisterské studium, studenti si mohou
vybrat s několika předmětů a tento předmět absolvovat kdykoliv během
celého studia.
Senátor Riedel: AI + PS - pro tyto obory je to složité, neboť to
komplikuje množství prerekvizit a složitost některých předmětů i
v českém jazyce, které jsou vyučovány na těchto oborech.
Rektor:Tento bod bude platit až od akademického roku 2009/2010,
tedy až pro studenty, kteří budu přijati letos.
Diskuze o smyslu, jestli je to prospěšné pro všechny i do budoucna
mezi Stolínem, Přibylem, Riedlem a rektorem, jestli si to vůbec někdo
vybere, jaké bude složení nabídky předmětů, jestli to nebude likvidovat
studenty.
Senátorka Ryšková: Katedra jazyků nabízí předmět Bussiness
communication, který může to být vhodný pro všechny obory.
iii. Otázka: Čl. 27, odst. 1 bod d)„sportovní kurzy oboru CR“ – žádost
studentů o vysvětlení, jak bude realizováno.
Odpověď: Všechny obory budou mít s nástupem letošních studentů
stejné povinnosti, tedy i Cestovní ruch. Stávající studenti oboru CR
budou mít za povinnost získat 4 zápočty ze sportovních aktivit, z čehož
alespoň tři budou z kurzů. Pan rektor nebude udělovat výjimky
jednotlivým studentům a odpouštět jim zápočty ze sportů. Pro stávající
studenty udělí pan rektor formou rozhodnutí rektora výjimky z nového
SZŘ tak, aby pro ně platily dosavadní podmínky.

iv. Otázka: Čl. 27 odst. 4 bod e) „prospěch s vyznamenáním při opakování
zkoušky“ – návrh na jiné znění.
Odpověď: Vysokoškolský diplom s vyznamenáním získá absolvent při
splnění všech následujících podmínek: Může opakovat zkoušku či
zápočet, nesmí však během studia opakovat žádný předmět a mít ze
zkoušky známku 3, tedy E. Změny v podmínkách pro ukončení studia
budou platit až pro nové studenty.

Hlasování o prospěchu s vyznamenáním (bod „b. iv.“ tohoto zápisu):
Hlasování: ANO=12
NE= 1 zdržel se= 0 => schváleno
v. Otázka obecná: „nerovné podmínky pro zápočet různých vyučujících“
Odpověď: Projednat na konferenci učitelů v červnu.
vi. Otázka obecná: „lhůty pro přihlašování/odhlašování do IS pro studenty
i učitele“
Odpověď: Viz předchozí bod, nyní zde nic neměnit, ale vedením školy
bude projednáno na jejím budoucím zasedání – konferenci učitelů.

c. Dodatečné dotazy a odpovědi
Senátor Riedl: Uznávání předmětů - článek 15-1: O uznání předmětů z jiné školy rozhoduje
vedoucí katedry, která zastřešuje daný předmět.
Předseda Kružík: Když se schválí Studijní a zkouškový řád, odkdy bude platit?
Odpověď prorektora Stolína: Když to zaregistruje ministerstvo.

d. Hlasování o celém návrhu na změnu Studijního a zkouškového řádu:
Hlasování: ANO=11
NE=0 zdržel se= 1 nehlasoval=1 => schváleno
3) Výroční zpráva o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2008
a. Návrh přednesl rektor.
b. Dotazy senátu:
i. Otázka: str. 9 odst. 5 „činnost senátu“: Dosavadní formulaci změnit na
znění: „Senát návrhy vnitřního mzdového předpisu neschválil.“
Odpověď: Není problém, toto se změní, schváleno, vedení školy
akceptuje.
ii. Otázka: str. 21 odst. 1 „poradenské služby odboru informatiky“:
Nesouhlas s formulací „studenty je vítáno při tvorbě rozvrhu a
naplňování studijních skupin“ – studenti jsou k poradenským službám
nuceni, s kvalitou a způsobem poradenství nejsou spokojeni.
Odpověď: Suché konstatování, ostatní se vypustí.
iii. Otázka: str. 24 odst. 6 „snižování kapacity kolejí“: Proč, důvody,
strategie.
Odpověď: Paní kvestorka, rektor: Studenti nemají zájem a příspěvek
na bydlení nejde přímo na koleje, ale studentům, kteří dávají přednost
soukromému ubytování, a je zde potřeba využívání výukových prostor,
proto se část kolejí přebudovává na učebny.
iv. Otázka: str.26 odst.1 „informace na WEB školy“: Dotaz, zda se WEB
bude měnit jak graficky, tak funkčností.
Odpověď: Pracuje se na novém webu.
v. Otázka: Tab. 7b – počty odb. asistentů do 29 let – věcná chyba?
Odpověď: Chyba opravena.
c. Dodatečné dotazy a odpovědi: Přidá se na počátku akademického roku
u přijímaných studentů na koleje, změna jména hejtmana, rozpory mezi
vyučujícími a jejich tituly budou také ujasněny a opraveny.

d. Hlasování o výroční zprávě školy 2008:
Hlasování: ANO=13
NE= 0 zdržel se=0 => schváleno

4) Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2008
a. Návrh přednesl rektor
Kvestorka vysvětlila, že je to v souladu s účetnictvím a vnitropodnikovými
směrnicemi.
b. Dotazy senátu:
i. Otázka: Úvod - „kombinované studium cestovního ruchu“– zřejmě
špatná formulace, takové studium nemáme.
Odpověď: Bude opraveno.
ii. Otázka: str. 3 odst. 4 „ubytování na koleji“: Návrh na změnu formulace
1) studenti nemají zájem 2) škola využije prostory na nové učebny.
Odpověď: Bude opraveno.
iii. Otázka: str. 3 odst. 5 „ nové možnosti využívání software“: Dotaz, co
to znamená, jaké možnosti ?
Odpověď - rektor: Sledovat, kde je jaký software a který si můžou
vypůjčit, stanoví to vnitřní směrnice a odsouhlasí to někdo ze studentů
a učitelů.
iv. Otázka: str. 12 tab. „počty obědů“: Kolik studenti, zaměstnanci, cizí,
celková kapacita.
Odpověď - kvestorka: 308 studenti a zaměstnanci, doplňkové 130,
kapacita 800.
v. Otázka: str. 22 odst. 4.3 „projektová dokumentace“: Dotaz na cenu a
jaká je to část z celého rozpočtu stavby.
Odpověď - kvestorka: Je to cena na celé 3 roky, tedy do budoucna
nebude již žádná projektová dokumentace uváděna ani započítávána.
c. Dodatečné dotazy a odpovědi: Omezit formulaci u kolejí z důvodu
nevyužívání kapacity obou kolejí. Drobné grafické chyby budou opraveny.

d. Hlasování o hospodaření školy 2008:
Hlasování: ANO= 13
NE= 0 zdržel se= 0 => schváleno

5) Rozpočet VŠPJ na rok 2009
a. Návrh předkládá škola, tedy rektor.
b. Dotazy senátu:
i. Otázka: Vzhledem k současným reálným podmínkám, je zajištěn
příjem dotace z MŠTV 83 mil.?
Odpověď - kvestorka, rektor: Ano, ale bude se muset snížit rozpočet
o 5%, aby se vytvořila rezerva ve výši 5,4 milionu Kč.
ii. Otázka: Pokud příjmy nebudou v rozpočtované výši, budou se
omezovat výdaje a které kapitoly?

Odpověď – kvestorka: Příjmy provozně-technického provozu a
osobních nákladů.
iii. Otázka: Náklady 511 „opravy“ poloviční oproti 2008. Proč?
Odpověď - kvestorka: Přesunuty do rezerv.
iv. Otázka: Náklady 538 „daně“ - proč tak vysoké?
Odpověď - kvestorka: Byl vydán nový zákon o dani z příjmu, z něhož
vyplývá, že škola musí odvádět daň z darovaného majetku, což dříve
nemusela.
v. Otázka: Náklady 549 „ostatní“ - proč tak velký rozpočtovaný nárůst?
Odpověď: Kvestorka- opět rezerva
vi. Otázka: náklady 521 „mzdy“ – rozpočtovaný nárůst 17%. Je to reálné?
Odpověď - kvestorka, rektor: Ano, ale bude to dáno tím, že budou
přijati noví učitelé kvůli nárůstu počtu studentů. Jinak bude výše
nárůstu asi 3,5%.
vii. Otázka: Když ve zprávě o hospodaření jsou zaměstnanci rozděleni do
skupin AP, KaM, Ost. a jsou tam uvedeny v tab. 2.5 jejich příjmy
(průměr 32,8,16 tis., počty 67,15,51), jaké průměry jsou rozpočtovány
2009?
Odpověď - kvestorka, rektor: Nelze úplně plánovat, neboť nevíme,
kolik přijde studentů a kolik nabereme učitelů, ale určitě se průměr
nesníží.
viii. Otázka: Jak je rozpočtována činnost U3V?
Odpověď - kvestorka, rektor: Vybírá se poplatek 600 Kč, který
pokryje platy učitelů a ostatní náklady se řeší z centralizovaných
rozvojových projektů, které jsou pro všechny VŠ dohromady.
ix. Otázka: Jaké byly příjmy od sponzorů, jaké aktivity VŠPJ konala pro
získání dalších sponzorů?
Odpověď: Získání sponzorů je velice složité, vedla se různá jednání,
ale v důsledku krize firmy omezují sponzorské dary.
c. Dodatečné dotazy a odpovědi:
i. Otázka: Dotaz na stav a perspektivy akreditací.
Odpověď: Bude to hodnotit stanovená komise, stále se hledají potřební
učitelé.
ii. Otázka: Dotaz na činnost katedry veřejné správy, když nemá
akreditovaný obor.
Odpověď: Katedra funguje jen formálně, protože ti, co jsou zde
sdruženi, učí i na jiných oborech, takže to nevadí, daný obor, spadající
pod tuto katedru, se bude akreditovat znovu.
Senátor Riedel: Návrh stanovit komisi, která udělá zjednodušený výtah
jednotlivých zpráv, aby byly materiály srozumitelnější pro všechny senátorybude projednáno.

d. Hlasování o rozpočku školy 2009:
Hlasování: ANO=12
NE=0 zdržel se=1 => schváleno

7) Různé
a. Dotaz studentů PS+AI na úspěšnost v některých vyučovacích předmětech
i. Dotaz přednesl senátor Riedl.
ii. Podstata dotazu: Na katedře KEI se zvyšuje neúspěšnost většiny
studentů u části některých předmětů. Pokud neuspěla polovina
studentů, kteří předmět C++builder (způsob zakončení: zápočet)
studovali, tak může být předmět možná obtížný nebo je chyba v osobě
vyučujícího. Tato situace je v rozporu s opatřeními proti snižování
počtu studentů, která jsou podle ustanovení ve výroční zprávě o
hospodaření zapotřebí.
Existují zde i problémy s neuznáváním předmětů, které však zástupce
katedry vysvětlil změnou jejich sylabu, který by se měl shodovat
z 80%, což již tak není.
Na katedře KEI je i rozpor v rozdělení pravomocí - o uznávání
předmětu rozhoduje garant a může i rozhodnout o zrušení uznání,
studenti se však bojí říci svůj názor s ohledem na setrvání na škole,
proto tento problém zůstává neřešen.
K tomu dotazu je předložen písemný dokument, který s tímto dotazem
souvisí a který dokumentu danou situaci.
Odpověď: Předseda Kružík dokument předá a projedná s rektorem a
byl předložen návrh, aby daný problémový předmět mohl být vypsán i
mimo doporučený studijní plán.
Může být rovněž vydáno usnesení v rámci Studentské komory, které
bude předáno rektorovi, který o něm rozhodne.
Hlasování o návrhu změny zapsání předmětu:
Hlasování: ANO=12
NE=0 zdržel se=1 => schváleno
b.
Na internetu vytvořen nový komunikační středobod - fórum o podávání informací o dotyčné
vysoké škole. Studentské komoře předána výzva k pomoci s tvorbou tohoto fóra, která
rozhodne o případné spolupráci.
c.
Zamyslet se nad budoucí formou, statutem a využitím Informačního systému pro studenty,
zvláště v době tvorby rozvrhu na začátku každého semestru. S ohledem na modernizaci a
budoucí změny Informačního systému bude tato situace konzultována se správci sítě a jinými
pověřenými osobami spolu s vedením školy.
Termín příštího zasedání:
Přílohy:

30. září 2009

Prezenční listina
Návrh na změnu studijního a zkušebního řádu
Zpráva o činnosti školy 2008
Zpráva o hospodaření školy 2008
Návrh rozpočtu 2009
Upozornění studentů oboru AI na stav výuky katedry KEI (7 ks dokumentů)

Zapsala: …………………………

Za správnost: …………………
…………………

Předseda akademického senátu: RNDr. Miroslav Kružík ……………………………….

