Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 1/2017 ze dne 22. února 2017
Přítomni:

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

9 (viz prezenční listina)
5 (viz prezenční listina)

Omluveni:

RNDr. Jitka Ryšková

Hosté:

rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka pro rozvoj Mgr. Alena Štěrbová,
prorektor pro studium JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D., kvestor Ing. Oldřich
Rambousek, Ph.D., vedoucí Katedry jazyků Ing. Miloslav Reiterman, zástupce
vedoucího Katedry sportů Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D., zástupce vedoucí Katedry
ekonomických studií Ing. Roman Fiala, Ph.D., Zástupce vedoucího Katedry
matematiky Mgr. Miroslav Hanáček, Zástupkyně vedoucího Katedry jazyků Mgr. Ivana
Brychtová

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů akademického senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Materiály předložené rektorem VŠPJ:



návrh změny Organizační struktury VŠPJ – k rozhodnutí podle § 9 odst. 1a) zák.
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách),
návrh na odvolání stávajícího a jmenování nového člena Akademické rady VŠPJ – předchozí
souhlas podle § 9 odst. 1f) zák.

3. 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 = 14

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Hanu Vojáčkovou, Ph.D. a Alenu
Krejčovou a zapisovatele Miloslava Vytasila a navrhla o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŽEL SE = 2

SCHVÁLENO

2. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Návrh změny Organizační struktury VŠPJ
Senátoři obdrželi materiál v elektronické podobě v časovém předstihu.

Rektor seznámil senátory s návrhem změny Organizační struktury VŠPJ spočívající
v provedení restrukturalizace neoborových kateder – zrušení Katedry jazyků a přidělení
akademických pracovníků (AP) mezi jednotlivé oborové katedry (z 11,2 úvazků bude v rámci
změny zachováno 7 úvazků) a dále ve zrušení Katedry sportů a vytvoření Kabinetu sportů na
úrovni oddělení, se zachováním 0,7 – 1 úvazku z řad AP. Uvedl, že k plánované změně
přistoupilo vedení VŠPJ z důvodů změn legislativního rámce a změn ve financování vysokých
škol, zejména v rámci zlepšení možnosti přímého řízení a následné vnitřní kontroly kvality a
dalších vykazovaných parametrů. Další důvod změny je ekonomický, zejména s cílem
efektivnějšího využití fondu pracovní doby a možností cíleného řízení rozvoje VŠPJ.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu byly rektorem a prorektorkou Mgr. Štěrbovou
zodpovězeny následující dotazy senátorů:


Na dotaz Dr. Šípa kolik pracovních úvazků bude zachováno na Kabinetu sportů a zda by
AP s titulem Ph.D. či vědecko-pedagogickou hodností docent nebyli pro VŠPJ důležití
např. na KCR, rektor odpověděl, že dle nové struktury na Kabinetu sportů bude jeden AP
s úvazkem 0,7 – 1, který bude koordinovat výuku sportů na škole. S uplatněním AP
s titulem Ph.D. či hodností doc. např. v rámci KCR po předložení odůvodněného návrhu
není žádný problém.



Na dotaz Mgr. Horáčkové a Dr. Kuncové od kdy je plánovaná účinnost navrhované
změny, rektor odpověděl, že od okamžiku jejího projednání a souhlasného rozhodnutí
Akademickým senátem VŠPJ. V této souvislosti rektor dále zmínil, že v souvislosti
s novelou zákona o vysokých školách musí VŠPJ v rámci kvality a efektivnosti řízení
provést navazující změny vnitřních předpisů v termínu do 31. srpna 2017.



Na dotaz senátorky Vítkové kolik pracovních úvazků z Katedry jazyků zůstane zachováno,
rektor odpověděl, že ze stávajících 11,2 úvazků bude zachováno pouze 7 úvazků
a 4 úvazky budou zrušeny z důvodu jejich nevyužitelnosti. V této souvislosti prorektorka
Mgr. Štěrbová zdůraznila, že VŠPJ nedostává od MŠMT finance přímo na tabulková místa
AP, ale souhrnný objem finančních prostředků jak na AP, tak i administrativní
zaměstnance, provoz školy apod. Vzhledem k meziročnímu poklesu studentů VŠPJ o 1/3
musí tudíž vedení školy přistoupit k adekvátnímu snížení počtu AP. Tato úsporná opatření
jsou nezbytná, aby škola mohla nadále fungovat a rozvíjet se, neboť budou předmětem
přezkumu v rámci žádostí o akreditace nových studijních programů.



Na dotaz Dr. Malinu co se stane s AP Katedry jazyků, kteří nebudou pro školu dále
využitelní, rektor odpověděl, že těmto AP budou dány výpovědi v souladu se zákoníkem
práce.



Na dotaz senátorky Krejčové, jaké bude kritérium výběru AP, kteří na škole nadále
zůstanou, rektor odpověděl, že potřebnost konkrétních AP ze stávající KJ se bude odvíjet
od požadavků vedoucích oborových kateder. Předsedkyně AS VŠPJ v této souvislosti
připomněla, že na posledním jednání kolegia rektora dne 31. 1. 2017 ze strany členů
užšího vedení, jakož i ze strany vedoucích oborových kateder a garantů studijních oborů
byla plánovaná změna přijata pozitivně a navrhovaným změnám vyjádřili jednoznačnou
podporu. A to jednak z hlediska rozšíření přímého využití AP s jazykovými znalostmi na
odborně zaměřených katedrách a dále pak z hlediska efektivnějšího řízení oborových
kateder a plánování výuky.
Kvestor v rámci diskuse k tomuto bodu potvrdil nutnost vedením VŠPJ navrhovaných změn,
o čemž svědčí i právě probíhající kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu na MŠMT
a některých vysokých školách zaměřená na efektivní financování.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
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Akademický senát VŠPJ projednal a rozhodl o změně Organizační struktury VŠPJ spočívající
ve zrušení Katedry jazyků a Katedry sportů a vytvoření Kabinetu sportů na úrovni oddělení.
Hlasování:
ANO = 11


NE = 3

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh na odvolání stávajícího a jmenování nového člena Akademické rady VŠPJ
Rektor seznámil senátory se záměrem vedení VŠPJ odvolat stávajícího interního člena
Akademické rady VŠPJ Ing. Miloslava Reitermana a na jeho místo jmenovat JUDr. Pravomila
Prchala, Ph.D., prorektora pro studium VŠPJ. Tento záměr odůvodnil tím, že požadavkem je,
aby interními členy Akademické rady VŠPJ byli zejména garanti oborů a členové užšího
vedení.
K tomuto bodu nebylo ze strany senátorů žádných dotazů ani připomínek.
Akademický senát vyjádřil podporu a souhlas tomuto záměru.
Hlasování:
ANO = 14

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

3. Různé


Na dotaz předsedkyně AS VŠPJ, kdy bude zveřejněný program plesu VŠPJ, rektor odpověděl, že
program je ve stádiu finalizace a bude zveřejněn v pátek 24. 2. 2017. Senátory seznámil s cenou
vstupenek, s připravovanou tombolou a tichou akcí. Zaměření plesu bude swingové – v této
souvislosti vyzval všechny přítomné k účasti.



Předsedkyně AS VŠPJ seznámila přítomné, že v sobotu dne 25. března proběhne na škole setkání
absolventů VŠPJ. Dále seznámila přítomné s úspěchem studentky KCR Veroniky Čamkové, která
je dvojnásobnou mistryní ČR v lyžování.

Na závěr poděkoval rektor senátorům za účast a kladné projednání předložených materiálů, rovněž
tak i předsedkyně AS VŠPJ.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: 29. března 2017 v 13.00 hod.
V Jihlavě dne 22. 2. 2017
Zapsal:

Miloslav Vytasil

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Alena Krejčová

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS: Ing. Irena Fatrová

………………………….…………………….……….…

3/3

