č.j. KR/11/00086 – 11/02299

Zápis 1/2011
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 5. května 2011 v budově vysoké školy

Účast:
dle prezenční listiny – z 21 členů Akademické rady na zasedání přítomno 11, což byla
nadpoloviční většina všech členů AR nutná pro usnášeníschopnost orgánu.
Program:
1/ Návrh členů komisí pro státní bakalářské zkoušky – ke schválení dle § 53, odst. 2)
zák.111/1998 Sb.
2/ Reakreditace studijních oborů na VŠPJ
3/ Výchozí stav a cíle VŠPJ – materiál k diskuzi
4/ Stanovisko rektora VŠPJ k pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých
školách
5/ Souhrnná charakteristika VŠPJ k 1. 1. 2011 - pro informaci
6/ Různé
Jednání zahájil a vedl předseda AR a v úvodu informoval o novém členu Akademické rady
MUDr. Filkovi.
Verifikací zápisu byl předsedou pověřen dr. Stolín.
Průběh jednání:
Bod 1) Návrh členů komisí pro státní bakalářské zkoušky
V souladu s § 53, odst. 2) zák. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách) schvaluje
Akademická rada VŠPJ ty členy komisí pro státní zkoušky, kteří nemají vědeckopedagogický titul docent nebo profesor.
Vzhledem k tomu, že VŠPJ dosud realizuje pouze bakalářské studijní programy, jedná se
výhradně o státní bakalářské zkoušky. Tomu odpovídá struktura členů komisí, kde je většina
členů z řad akademických pracovníků bez titulu doc. či prof. Jejich jména byla průběžně
schvalována na jednání Akademické rady 25. 9. 2008 a na jednání či korespondenčním
hlasováním v následujících letech.
Na zasedání byla předložena ke schválení další jména osob, která rozšiřují již dříve
schválený seznam. Nově byli navrženi ke schválení také členové katedry zdravotnických
studií, která bude v roce 2011 konat své první státní závěrečné zkoušky ve studijním
programu Ošetřovatelství.
Ing. Michaela Kočová – externí pracovnice katedry cestovního ruchu
Ing. Iva Navrkalová - externí pracovnice katedry cestovního ruchu
RNDr. Jitka Ryšková – akademická pracovnice katedry jazyků
Mgr. Zdislava Kratochvílová – akademická pracovnice katedry jazyků
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D. – externí pracovnice katedry ekonomických studií
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Ing. Jiří Musil – akademický pracovník katedry ekonomických studií
Ing. Petra Létalová - externí pracovnice katedry ekonomických studií
Ing. Michal Šulc - externí pracovník katedry ekonomických studií
PhDr. Lada Cetlová, PhD. – vedoucí katedry zdravotnických studií
Mgr. Vlasta Dvořáková – zástupkyně vedoucí katedry zdravotnických studií
Mgr. Lenka Drahošová - akademická pracovnice katedry zdravotnických studií
Mgr. Lenka Točíková - akademická pracovnice katedry zdravotnických studií
Souhrnný přehled akademických pracovníků pro státní závěrečné zkoušky v r. 2011 bez
vědecko-pedagogického titulu doc. či prof.:
členové katedry ekonomických studií:
Ing. Marie Borská – akademická pracovnice
Ing. Ivana Důrasová - akademická pracovnice
Ing. Irena Fatrová – akademická pracovnice
Ing. Roman Fiala – akademický pracovník, zástupce ved. katedry
Ing. Veronika Hedija, Ph.D. – akademická pracovnice
Ing. Martina Chalupová – akademická pracovnice
Ing. Petr Jiříček - akademický pracovník
Ing. Vladimír Křesťan - akademický pracovník
Ing. Martina Kuncová,Ph.D.- akademická praocvnice
Ing. Jaroslava Leinveberová - akademická pracovnice
Ing. Petra Létalová - externí pracovnice
Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. - akademická pracovnice
Ing. David Mareš, Ph.D. M.B.A. – akademický pracovník
Ing. Magda Morávková - akademická pracovnice
Ing. Věra Mulačová, Ph.D. - akademická pracovnice
Ing. Jiří Musil – akademický pracovník
Ing. Petr Musil, Ph.D. – akademický pracovník
Ing. Jakub Novotný, Ph.D. – akademický pracovník
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D. – externí pracovnice
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. akademický pracovník, vedoucí katedry
Mgr. Alena Štěrbová – akademická pracovnice
Ing. Michal Šulc - externí pracovník
Ing. Petr Tyráček, M.B.A – akademický pracovník
členové katedry cestovního ruchu:
Mgr. Hana Bartošová - externí pracovnice
Mgr. Martina Černá, Ph.D. - akademická pracovnice
Mgr. Anica Djokić, MBA - externí pracovnice
Mgr. Eva Horňáková - externí spolupracovnice
RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. - akademická pracovnice, vedoucí katedry
RNDr. Milan Kameník - externí pracovník
Ing. Michaela Kočová – externí pracovnice
Ing. Olga Kubová - akademická pracovnice
Ing. Iva Navrkalová - externí pracovnice
Ing. Alice Neckářová – akademická pracovnice
Akad. malíř Vladimír Netolička - akademický pracovník
PhDr. Vlasta Novotná - externí pracovnice
Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. - akademická pracovnice
PhDr. Eva Půlkrábková - akademická pracovnice
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. - akademický pracovník
RNDr. Jiří Šíp, Ph.D. - akademický pracovník
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katedra elektrotechniky a informatiky:
Ing. Michal Bílek – akademický pracovník
Ing. Bohumil Brtník, Dr. – akademický pracovník
Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. - akademický pracovník, zástupce vedoucího katedry
Ing. David Matoušek – akademický pracovník, vedoucí katedry
PaedDr. František Smrčka, Ph.D. – akademický pracovník
Ing. Pavel Zemánek, CSc. – akademický pracovník
katedra zdravotnických studií:
PhDr. Lada Cetlová, PhD. – akademická pracovnice, vedoucí katedry
Mgr. Vlasta Dvořáková – akademická pracovnice, zástupkyně vedoucí katedry
Mgr. Lenka Drahošová - akademická pracovnice
Mgr. Lenka Točíková - akademická pracovnice
katedra matematiky:
RNDr. Jana Borůvková, Ph. D. - akademická pracovnice
katedra veřejné správy a regionálního rozvoje:
JUDr. Ing. Zdeněk Bruna – akademický pracovník
Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. – akademická pracovnice, vedoucí katedry
Ing. Věra Nečadová – akademická pracovnice
JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. – akademický pracovník
JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. – akademická pracovnice
RNDr. Miloš Vystrčil - akademický pracovník
katedra jazyků:
RNDr. Jitka Ryšková – akademická pracovnice
Mgr. Zdislava Kratochvílová – akademická pracovnice
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ souhlasí s návrhem jmenovat výše uvedené odborníky, kteří
nesplňují požadavek vědecké hodnosti docent nebo profesor podle §53, odst. 2) zák. č.
111/1998 Sb., za členy komisí pro státní bakalářské zkoušky na VŠPJ.
PRO 11

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

Bod 2) Reakreditace studijních oborů na VŠPJ
Všechny tři studijní programy a šest studijních oborů na VŠPJ jsou akreditovány do 31. 10.
2013.
Ve studijním programu Ošetřovatelství, kde jsou nyní akreditovány v prezenční formě obory
Všeobecná sestra a Porodní asistentka, došlo vyhláškou č. 39/2005 Sb. k vyčlenění
studijního oboru Porodní asistentka do samostatného studijního programu Porodní
asistence.
Konzultacemi na příslušných ministerstvech bylo škole doporučeno, aby stávající denní
formu oboru Porodní asistentka převedla do nového studijního programu až při příležitosti
reakreditace v r. 2013.
Rektor sdělil, že VŠPJ hodlá ještě v roce 2011 nově požádat o rozšíření akreditace
o kombinovanou formu studia oboru Porodní asistentka a v tomto případě bylo škole
doporučeno, aby v souladu s uvedenou vyhláškou svoji žádost už podala ve studijním
programu Porodní asistence. Jedná se tedy o formální změnu vyvolanou celostátní
vyhláškou a Akademická rada projednávala vyslovení formálního souhlasu s novým
studijním programem VŠPJ.
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Usnesení:
Akademická rada VŠPJ podle § 12, odst. 1b) zák. č. 111/1998 Sb. schvaluje nový studijní
program „ Porodní asistence“.
PRO 11

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

Pro další body programu obdrželi členové Akademické rady písemné podklady, které rektor
krátce uvedl a vyzval členy Akademické rady k diskusi a vznesení jejich připomínek či
námětů. V následující diskusi zaznělo:
Ad bod 3) k dokumentu Výchozí stav a cíle Vysoké školy polytechnické Jihlava
- Rektor vysvětlil, že jde o komprimovanou formu Dlouhodobého záměru školy, která byla
zpracována na podnět předsedy Správní rady MUDr. Běhounka
- Na dotaz, zda VŠPJ má u svých cílů stanoveny konkrétní odpovědnosti, osoby
zodpovědné za naplňování cíle, což je zapotřebí pro jejich reálné naplnění, rektor
vysvětlil, že jde o materiál podléhající každoroční aktualizaci a přiřazení odpovědností
ještě není zcela definováno.
- Informace o požadavku některých místních firem na bakalářské absolventy s obecně
technickým zaměřením – úvahy o takto koncipovaném studijním oboru podporuje i
stávající nižší zájem uchazečů o studium technických oborů, takže by se jejich zájem
netříštil do několika specializovaných technických oborů. Otázkou podle doc. Potěšila je,
jak by se takový obor odlišoval od střední technicky či průmyslově zaměřené školy a jak
zajistit personální kapacity a zejména garanta.
- Bakalářský stupeň vzdělání by měl dodat absolventovi širší rozhled, nadhled, který nemá
středoškolák.
- VŠPJ by měla identifikovat potřeby průmyslu a technicky orientovaných podnikatelských
oborů, poptávka po bakalářích je mnohdy daná i ekonomickým pohledem zaměstnavatelů
a cenou práce
- VŠPJ je konkurencí pro zavedené univerzity, zejména v oborech, které trpí nedostatkem
zájmu uchazečů, jako je např. strojírenství, což je jedním z důvodů obtížného prosazování
nového programu při akreditačním řízení
- Externí členové AK se zahraničními zkušenostmi zmínili odlišnosti v požadavcích na
personální zajištění oborů v zahraničí na tzv. fachhochschullen, (za přednost škol je
považována výuka odborníků z praxe, stát nepožaduje po vyučujících vědeckovýzkumnou činnost, Akreditační komise v ČR však zastává jiné stanovisko)
- V praxi se mnohem snáz uplatňují absolventi z oborů orientovaných interdisciplinárně.
Ad bod 4) ke stanovisku rektora VŠPJ k Pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o
vysokých školách (1. verze)
- Je obtížné dlouhodobě plánovat aktivity školy v prostředí legislativně velmi nejistém a za
měnících se pravidel
- Rozpor mezi požadavky na vědecko-výzkumnou aktivitu školy z hlediska podmínek
financování MŠMT a nemožností dostat se do evidence RIV, neboť VŠPJ není definována
v seznamu výzkumných institucí
Ad bod 5) k souhrnné charakteristice VŠPJ k 1. 1. 2011
- Termín aplikovaná vzdělanost by měl nahrazovat negativní vymezení slovem
„neuniverzitní“ vysoké školy a je reakcí na terminologii vznikající během věcného záměru
zákona o vysokých školách. Z pohledu některých členů Akademické rady se však nemusí
setkat s kladnou reakcí a správným pochopením a měl by být ještě zvážen.
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6/ Různé
Jiná témata k projednání nebyla vznesena a jednání bylo ukončeno.

Další zasedání se předpokládá v září-říjnu 2011 (na programu bude Aktualizace
Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2012).

V Jihlavě, 6. května 2011

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

Zápis ověřil (elektronicky):
RNDr. Radek Stolín, Ph.D.

Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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