Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 5/2016 ze dne 30. srpna 2016
Přítomni:

za akademickou komoru (dále jen AK):
za studentskou komoru (dále jen SK):

9 (viz prezenční listina)
2(viz prezenční listina)

Omluveni:

PhDr. Lenka Görnerová, Irena Slavíčková, Sandra Vítková

Hosté:

prorektor pro tvůrčí činnost doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc., prorektor pro studium
Ing. Miloslav Reiterman, kvestor Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Volby do studentské komory Akademického senátu VŠPJ
3. Návrh výjimek ve „Studijním a zkušebním řádu VŠPJ“ – prorektor pro studium
4. Investiční záměr školy – kvestor
5. Změny výuky jazyků na KES – vedoucí Katedry ekonomických studií
6. Aktuální počty přijatých studentů na VŠPJ – prorektor pro studium
7. Přehled čerpání rozpočtu – kvestor
8. Systém řízení výkonnosti a kvality – prorektor pro tvůrčí činnost
9. Různé
1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) Ing. Fatrová přivítala přítomné senátory
a hosty, seznámila je s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému doplnění. Jelikož ze strany
senátorů nebylo k programu jednání připomínek, předsedkyně AS VŠPJ o něm navrhla hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Černou, Ph.D., a Alenu
Koblicovou a zapisovatele Miloslava Vytasila a navrhla o nich hlasovat.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 2

SCHVÁLENO

2. Volby do studentské komory Akademického senátu VŠPJ
Předsedkyně AS VŠPJ poskytla senátorům informace ohledně přípravy podkladů k vyhlášení
doplňujících voleb do studentské komory Akademického senátu VŠPJ z důvodu ukončení studia
senátora Jakuba Čermáka, kterého již nelze nahradit žádným zvoleným náhradníkem. Termín voleb
byl stanoven na dny 10. 10. a 11. 10. 2016 od 08.45 do 14.00 hod. a složení volební komise bylo
navrženo takto: předseda – Ing. Roman Fiala, Ph.D., členové – Martin Lacina, Eva Chvátalová, Tereza

Němcová, Sabina Menšíková. Provozní pracovník – Michaela Machovcová a technická
podpora – Ing. Martin Skoumal, DiS.
Akademický senát projednal Vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory Akademického
senátu VŠPJ a souhlasí se složením navržené volební komise.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

3. Návrh výjimek ve „Studijním a zkušebním řádu VŠPJ“
Prorektor pro studium Ing. Reiterman seznámil přítomné senátory s navrhovanou změnou ve
Studijním a zkušebním řádu VŠPJ, která se týká znění článku 28 „Závěrečná ustanovení“ odst. (2), jenž
nově zní: „Rektor může z tohoto SZŘ povolit výjimku.“ Do shora citovaného článku byl dále vložen
nový odst. (3), který zní: „K žádosti studenta o povolení výjimky z tohoto SZŘ se vyjadřuje prorektor
pro studium, který zpravidla první dvě žádosti studenta o povolení výjimky z tohoto SZŘ (za celou
dobu studia) doporučí rektorovi ke schválení“, a původní odst. (3), (4), (5) byly nově přečíslovány na
odst. (4), (5) a (6).
V rámci následné diskuse k tomuto bodu zodpověděl prorektor pro studium Ing. Reiterman dotazy
senátorů.
Akademický senát bere na vědomí informaci o navrhované změně ve Studijním a zkušebním řádu
VŠPJ.
V 10.45 hod. opustila jednání AS VŠPJ senátorka Dr. Mallinu.
4. Investiční záměr školy
Kvestor Dr. Rambousek informoval senátory, že:


v případě projektu realizace výstavby nového výukového centra byla vybrána právní kancelář,
která realizovala výběrové řízení na novou projekční kancelář, jejímž hlavním úkolem bude
úprava původní projektové dokumentace. Do června 2017 se předpokládá vyhotovení
projektové dokumentace pro stavební řízení,



ve druhé etapě je plánováno s rekonstrukcí severního křídla hlavní budovy VŠPJ a opravou
vnitřních fasád,



rozšíření vozového parku VŠPJ neproběhne,



bude realizováno vybavení kanceláře rektora novou elektronikou včetně velkoplošné obrazovky,



dne 29. 8. 2016 byly zaregistrovány na MŠMT do Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání projekty VŠPJ, a to v rámci Výzvy ESF pro VŠ „Strategický rozvoj VŠPJ“ a v rámci
Výzvy ERDF pro VŠ „Technický rozvoj VŠPJ“.

Akademický senát bere na vědomí informace ohledně investičního záměru VŠPJ.
5. Změny výuky jazyků na KES
Vedoucí Katedry ekonomických studií Dr. Kuncová informovala senátory, že společně s doc. Tučkovou
řešila stížnosti studentů studijního oboru Finance a řízení týkající se výuky cizích jazyků. V rámci
přijatých opatření došlo k výběru vhodných témat a vymezení jejich rozsahu.
Akademický senát bere na vědomí informace týkající se změny výuky jazyků na Katedře
ekonomických studií.

2/4

6. Aktuální počty přijatých studentů na VŠPJ
Prorektor pro studium Ing. Reiterman seznámil přítomné senátory s aktuálními počty studentů
přijatých ke studiu na VŠPJ podle jednotlivých studijních oborů. Dle předběžných propočtů by mělo
být nově přijatých studentů přes tisíc.
Dále provedl meziroční porovnání počtu přijímaných studentů na VŠPJ a celkového počtu studentů
v akademických letech 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016. Problematická situace je na studijních
oborech Finance a řízení (FŘ) a Cestovní ruch (CR). Na studijním oboru FŘ počet přijímaných studentů
v akademickém roce (a. r.) 2015/2016 oproti a. r. 2013/2014 klesl o 38 %, odhadovaný pokles
v a. r. 2016/2017 oproti a. r. 2013/2014 je o 56 %. Na studijním oboru CR počet přijímaných studentů
v a. r. 2015/2016 oproti a. r. 2013/2014 klesl o 48 %, odhadovaný pokles v a. r. 2016/2017 oproti
a. r. 2013/2014 je o 59 %. Celkový počet studentů VŠPJ k 31. 1. 2015 oproti 31. 1. 2013 klesl o 24%.
Akademický senát bere na vědomí informaci týkající se aktuálního počtu studentů přijatých ke
studiu.
7. Přehled čerpání rozpočtu VŠPJ
Kvestor Dr. Rambousek předložil v předstihu senátorům přehled čerpání rozpočtu VŠPJ k 30. 6. 2016
a v rámci diskuse k tomuto bodu zodpověděl dotazy senátorů.
Akademický senát bere na vědomí informace týkající se čerpání rozpočtu VŠPJ k 30. 6. 2016.
8. Systém řízení výkonnosti a kvality
Prorektor pro tvůrčí činnost doc. Voráček seznámil senátory s aktuálním stavem vývoje nového
systému řízení výkonnosti a kvality, který na rozdíl od dřívější kvantifikace, zahrnuje plánování na
všech úrovních s následnou průběžnou revizí míry dosažení stanovených cílů. Strukturu, množství
a žádané hodnoty výkonnostních a kvalitativních metrik stanovuje vedení školy. Po dohodě
s vedoucími kateder jsou úkoly v průběhu plánovacího období realizovány jejich akademickými
pracovníky. Každý akademik bude mít vlastní tabulky se stanovenými cíli (např. v oblasti výuky,
sebevzdělání, tvůrčích a projektových aktivit). Vedoucí pracovníci budou mít navíc k dispozici
i souhrnné údaje za katedru, případně za celou školu.
Místo paušalizovaného přepočtu práce na hodiny budou nově evidovány počty a míry dosažených
výstupů. Struktura i rozsah osobních úkolů bude decentralizována do pravomoci vedoucích kateder.
Výkonnost kateder bude hodnocena členy užšího vedení při respektování specifik jednotlivých
pracovišť.
Nový systém bude klást větší nároky na vedoucí kateder a veškeré podklady jsou v současné době
vkládány do informačního systému. Původní agendy (týkající se např. výuky, publikační činnosti
apod.) budou nadále zachovány.
Poté následovala diskuze, ve které byly prorektorem pro tvůrčí činnost doc. Voráčkem zodpovězeny
četné dotazy senátorů.
Akademický senát bere na vědomí informace týkající se aktuálního stavu vývoje systému řízení
výkonnosti a kvality na VŠPJ.
9. Různé


Dr. Vojáčková informovala senátory, že dle § 9 odst. (3) novely zák. č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách návrhy podle odstavce 1 písm. a) až e), g) a i) a podklady k rozhodnutí podle
odstavce 1 písm. h) je jejich předkladatel povinen nejméně 7 kalendářních dnů před jejich
projednáváním zpřístupnit členům akademické obce veřejné vysoké školy způsobem
umožňujícím dálkový přístup.



Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost
a účast na zasedání.
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Další termín mimořádného zasedání AS VŠPJ: 27. 9. 2016 v 11.30 hod.
Zapsal:

Miloslav Vytasil

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Alena Koblicová

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS: Ing. Irena Fatrová

………………………….…………………….……….…
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