Čj.: VSPJ/02221/2018

Zápis 1/2018
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 20. března 2018 v budově vysoké školy
Účast:
dle prezenční listiny – z 28 členů Akademické rady VŠPJ (dále též „AR VŠPJ“) na zasedání přítomno 16
členů, celkem přítomna nadpoloviční většina všech členů AR, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Aktuální stav a novinky na VŠPJ
Informace o výsledku korespondenčního hlasování z 22. 12. 2017 a z 10. 1. 2018
Návrh členů komisí pro státní závěrečné zkoušky
Návrh Výroční zprávy o činnosti VŠPJ pro rok 2017
Návrh pravidel Systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na Vysoké škole polytechnické Jihlava
Strategický dokument Politika kvality Vysoké školy polytechnické Jihlava
6) Předložení žádosti o akreditaci nového bakalářského studijního programu „Aplikovaná technika
pro průmyslovou praxi“ v prezenční a kombinované formě studia.
Předložení žádosti o akreditaci nového bakalářského studijního programu „Finance a řízení“
v prezenční a kombinované formě studia.
Předložení žádosti o akreditaci nového studijního programu „Finance and Management“
v prezenční formě studia.
7) Různé
Jednání zahájil a vedl rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava, předseda AR VŠPJ, který přivítal
přítomné.
Elektronickou verifikací zápisu byl předsedou pověřen doc. Horák.
Průběh jednání:
Bod 1) Aktuální stav a novinky na VŠPJ
V úvodu jednání předseda
a novinkami na VŠPJ:

Akademické

rady

VŠPJ

seznámil

členy

s aktuálním

stavem



V měsíci říjnu 2017 obdržela VŠPJ od Kraje Vysočina oznámení o schválení pětiletého projektu
s veřejnou finanční podporou z rozpočtu kraje ve výši 16 675 000,- Kč na realizaci akce
„Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021
s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce“.



V měsíci listopadu 2017 obdržela VŠPJ od Statutárního města Jihlava oznámení o
schválení pětiletého projektu s veřejnou finanční podporou z rozpočtu města ve výši
5 512 500,- Kč na realizaci akce „Podpora Statutárního města Jihlava personálnímu rozvoji
Vysoké školy polytechnické Jihlava ke zvýšení kvality vzdělávání“. Dotace je poskytnuta na
stabilizaci a personální rozvoj VŠPJ ke zvýšení kvality vzdělávání.



S účinností od 8. listopadu 2017 došlo ke změně Organizační struktury VŠPJ v souvislosti
s vytvořením Referátu kvality, útvaru na úrovni oddělení, spadajícího pod Kancelář rektora.
Vedení tohoto útvaru byla pověřená RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA.
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V měsíci prosinci 2017 VŠPJ obdržela od MŠMT další finanční prostředky z podílu veřejných
vysokých škol na ukazateli A+K ve výši 589 tis. Kč, které byly zahrnuty v rozpočtu VŠPJ do
položky mzdových prostředků. Tyto finanční prostředky vedení VŠPJ použilo na výplatu další
mzdy pro zaměstnance VŠPJ za rok 2017, která byla vyplacena za měsíc prosinec 2017
v měsíci lednu 2018.



Pro rok 2018 se podařilo vyjednat na MŠMT na základě oprávněných požadavků a nových
pravidel financování veřejných vysokých škol zvýšení příspěvku na činnost VŠPJ o cca 16 mil.
Kč oproti roku 2016.



S účinností od 8. ledna 2018 je VŠPJ rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy zapsána v seznamu výzkumných organizací, což bude usnadňovat vstup vysoké
školy do různých výzkumných grantů.



V měsíci listopadu 2017 bylo vyhlášeno na VŠPJ první kolo interní grantové soutěže. V tomto
kole bylo podpořeno patnáct projektů s nadprůměrným hodnocením. V měsíci lednu 2018
bylo vyhlášeno druhé kolo interní grantové soutěže zaměřené na strategické projekty.
Podpořeny byly dva projekty.



Dne 8. února 2018 byly vyhlášeny volby na funkci rektora VŠPJ. Do 12. dubna byly předány
návrhy kandidátů na funkci rektora předsedovi Akademického senátu VŠPJ prostřednictvím
podatelny. Do 29. března bude zveřejněná kandidátní listina. Dne 5. dubna budou mít
kandidáti možnost představit se akademické obci. Termín voleb je stanoven na 11. dubna
2018.



Dne 6. dubna 2018 se v DKO Jihlava uskuteční 4. reprezentační ples VŠPJ, tematicky
zaměřený na letectví, na který jsou všichni členové Akademické rady VŠPJ srdečně zváni.



Vedení školy v současnosti řeší stabilizaci pracovníků na VŠPJ, v rámci které bude revidována
jak stupnice mzdových tarifů, tak i osobní příplatky

Akademická rada VŠPJ vzala na vědomí informace rektora o činnosti VŠPJ v roce 2017.

Bod 2) Informace o výsledku korespondenčního hlasování z 22. 12. 2017 a z 10. 1. 2018
Rektor informoval o výsledcích korespondenčních hlasování Akademické rady VŠPJ.


Korespondenčním hlasováním ze dne 22. 12. 2017 byly počtem 21 hlasů (7 se zdrželo) schváleny
návrhy nových studijních programů, a to:
 navazující magisterský studijní program „Aplikovaná informatika“ v prezenční a kombinované
formě studia,
 bakalářský studijní program „Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi“ v kombinované
formě studia.
Tímto korespondenčním hlasováním byl dále schválen záměr rektora předložit žádost o:
 akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „Aplikovaná informatika“
v prezenční a kombinované formě studia,
 rozšíření akreditace bakalářského studijního
průmyslovou praxi“ v kombinované formě studia.

–

programu „Aplikovaná technika pro

Korespondenčním hlasováním ze dne 10. 1. 2018 byl počtem 23 hlasů (5 se zdrželo) schválen
záměr rektora předložit žádost o akreditaci nového bakalářského studijního programu
„Aplikovaná informatika“ v prezenční a kombinované formě studia.
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Bod 3) Návrh členů komise pro státní závěrečné zkoušky
Předseda AR seznámil členy AR s návrhem pěti nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky.
V souladu s § 53 odst. 2) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách) schvaluje Akademická rada VŠPJ ty členy komisí pro státní
závěrečné zkoušky, kteří nemají vědecko-pedagogickou hodnost docent nebo profesor. Nyní jsou
předkládány ke schválení další osoby, které rozšiřují již dříve schválený seznam:
Studijní program Ekonomika a management
Ing. Marie Slabá, Ph.D.
Studijní program Specializace ve zdravotnictví
MUDr. David Marx, Ph.D.
Mgr. David Rezničenko, MHA
Mgr. Jana Růžičková, MBA
MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA
Členové AR VŠPJ obdrželi také souhrnný seznam dříve schválených akademických pracovníků ze
všech odborných kateder VŠPJ (bez vědecko-pedagogické hodnosti docent či profesor) pro státní
závěrečné zkoušky aktualizovaný k 1. 2. 2018.
K přednesenému návrhu nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky nebyly vzneseny dotazy
ani připomínky, proto bylo přijato usnesení.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ projednala a schvaluje návrh rektora na jmenování dále uvedených pěti
odborníků, kteří nesplňují požadavek vědecké hodnosti docent nebo profesor podle § 53 odst. 2)
zákona o vysokých školách, a to jmenovitě Ing. Marie Slabé, Ph.D., MUDr. Davida Marxe, Ph.D.,
Mgr. Davida Rezničenko, MHA, Mgr. Jany Růžičkové, MBA a MUDr. Františka Vlčka, Ph.D., MHA
za členy komisí pro státní závěrečné zkoušky na VŠPJ.
PRO = 16

PROTI = 0

ZDRŽEL SE = 0

Bod 4) Návrh Výroční zprávy o činnosti VŠPJ pro rok 2017
V souladu s § 12 odst. 1, k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) projednává akademická rada veřejné vysoké
školy návrh výroční zprávy o činnosti vysoké školy před předložením návrhu akademickému senátu
veřejné vysoké školy.
Předseda AR VŠPJ v úvodu seznámil členy s obsahem Výroční zprávy o činnosti VŠPJ pro rok 2017
(dále též „VZČ VŠPJ 2017“), která se skládá ze tří částí – Hlavní část, Textová příloha a Tabulková
příloha - dle požadavků MŠMT.
Poté stručně seznámil členy AR VŠPJ s obsahem Hlavní části VZČ VŠPJ 2017, a to zejména s celkovým
hodnocením činnosti VŠPJ za rok 2017, které probíhalo formou porovnávání údajů a informací v této
výroční zprávě s prioritními cíli, dílčími cíli a výstupy tak, jak byly uvedeny v Plánu realizace
Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2017
(dále též „PRSZ VŠPJ 2017“). Závěrem uvedl, že Tabulková příloha VZČ VŠPJ 2017 obsahuje číselné
podklady k textové příloze.
V rámci diskuze doc. Tomka poukázal na určité nesrovnalosti v tabulkové příloze VZČ v tab. 2.1:
Akreditované studijní programy (počty) a v tab. 3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech
(počty studií). Nesrovnalosti ve vyplnění těchto tabulek budou odstraněny.
Jelikož k projednávanému bodu programu nebylo dalších dotazů ani připomínek, bylo přijato
usnesení.
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Usnesení:
Akademická rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti VŠPJ pro rok 2017.
PRO = 16

PROTI = 0

ZDRŽEL SE = 0

Bod 5) Návrh pravidel Systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností na Vysoké škole polytechnické Jihlava, strategický dokument Politika kvality
Vysoké školy polytechnické Jihlava
Pan rektor předal slovo paní Dr. Cimbálníkové, manažerce kvality z referátu kvality, aby představila
členům Akademické rady VŠPJ dva nové strategické dokumenty, a to: „Návrh pravidel Systému
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Vysoké
škole polytechnické Jihlava“ a „Politika kvality Vysoké školy polytechnické Jihlava“.
Paní Dr. Cimbálníková seznámila členy s obsahem těchto dvou dokumentů a vysvětlila význam
projednávaných dokumentů pro připravované akreditační žádosti a pro další fungování a hodnocení
kvality vysoké školy. Tyto strategické dokumenty budou zveřejněny po schválení ze strany orgánů
VŠPJ na webových stránkách školy.
Jelikož k projednávanému bodu programu nebylo dalších dotazů ani připomínek, bylo přijato
usnesení.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek návrh pravidel Systému zajišťování a
vnitřního hodnocení kvality na VŠPJ.
PRO = 16

PROTI = 0

ZDRŽEL SE = 0

Usnesení:
Akademická rada VŠPJ projednala a bere na vědomí dokument Politika kvality Vysoké školy
polytechnické Jihlava.
PRO = 16

PROTI = 0

ZDRŽEL SE = 0

Bod 6) Předložení žádosti o akreditaci nového bakalářského studijního programu „Aplikovaná
technika pro průmyslovou praxi“ v prezenční a kombinované formě studia.
Předložení žádosti o akreditaci nového bakalářského studijního programu „Finance a řízení“
v prezenční a kombinované formě studia.
Předložení žádosti o akreditaci nového bakalářského studijního programu „Finance and
Management“ v prezenční formě studia.

Pan rektor předal slovo panu doc. Horákovi, vedoucímu referátu správy akreditací, aby seznámil
členy AR VŠPJ s předloženými žádostmi o akreditaci nových bakalářských studijních programů.
Doc. Horák seznámil členy AR VŠPJ s obsahem předložených žádostí o akreditaci a s harmonogramem
podávání jednotlivých žádostí na Národní akreditační úřad pro vysoké školství.
V rámci diskuze k tomuto bodu jednání, po upozornění paní doc. Švecové, pan rektor stáhl žádost o
schválení akreditace programu „Finance and Management“ v prezenční formě studia z dalšího
projednávání.
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V 16:20 hodin se z jednání AR VŠPJ omluvil pan prof. Chalupa s tím, že s takto formulovaným právě
projednávaným bodem souhlasí.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek žádost o akreditaci nového
bakalářského studijního programu „Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi“ v prezenční a v
kombinované formě studia.
PRO = 16

PROTI = 0

ZDRŽEL SE = 0

Akademická rada VŠPJ projednala a schvaluje bez připomínek žádost o akreditaci nového
bakalářského studijního programu „Finance a řízení“ v prezenční a kombinované formě studia.
PRO = 16

PROTI = 0

ZDRŽEL SE = 0

Bod 7) Různé
Pan rektor informoval členy AR VŠPJ, že na MŠMT byl schválen další projekt VŠPJ s názvem
„Zkvalitnění výukového prostředí na VŠPJ“ s výší finanční podpory ve výši 18,6 mil. Kč, který podala
vysoká škola v rámci výzvy ERDF z OP VVV.
Jiná témata k projednání nebyla vznesena, předseda AR VŠPJ poděkoval přítomným za účast, pozval
je na 4. reprezentační ples VŠPJ a jednání ukončil.
Další řádné zasedání se předpokládá ve 2. pololetí roku 2018.
V Jihlavě dne 20. března 2018
Zapsal: Tereza Kuchaříková, asistentka kanceláře rektora
Zápis ověřil (elektronicky): doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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