Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 2/2018 ze dne 28. března 2018
Přítomni:

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

6 (viz prezenční listina)
5 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Ing. Irena Fatrová, PhDr. Lenka Görnerová, Ph.D., PhDr. Lada Nováková, PhD.,
Mgr. Antonín Přibyl

Hosté:

rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka pro rozvoj Mgr. Alena Štěrbová,
kvestor Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů Akademického
usnášeníschopné.

senátu VŠPJ, zasedání je

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání AS VŠPJ
3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Výroční zpráva o činnosti VŠPJ pro rok 2017 (VZČ VŠPJ 2017) s Tabulkovou přílohou VZČ VŠPJ
2017 – ke schválení podle § 9/1d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),



Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2017 (VZH VŠPJ 2017) včetně Souboru tabulek VZH
VŠPJ 2017 – ke schválení podle § 9/1d) zákona,



Návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2018 – ke schválení dle § 9/1c) zákona,



Návrh pravidel Systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VŠPJ – ke schválení dle
§ 9/3e) zákona,



Střednědobý výhled na roky 2019 – 2020 – ke schválení dle § 9/1c) zákona



Politika kvality Vysoké školy polytechnické Jihlava - ke schválení dle § 9/3e) zákona,



Návrhy studijních programů - k vyjádření podle § 9/2a) zákona:

4. Různé



Bakalářský studijní program „Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi“ v prezenční
a kombinované formě studia,



Bakalářský studijní program „Finance a řízení“ v prezenční a kombinované formě
studia,

1. Zahájení
Předseda Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., přivítal přítomné
senátory
a hosty.
2. Schválení programu zasedání AS VŠPJ
Předseda Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., seznámil přítomné
s programem jednání a vyzval k jeho případnému doplnění.
Jelikož ze strany senátorů nebylo k programu jednání připomínek, předseda AS VŠPJ o něm navrhl
hlasovat.
Akademický senát VŠPJ schvaluje předložený program jednání.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předseda AS VŠPJ navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D. a Elišku
Chaloupkovou a jako zapisovatelku Michaelu Machovcovou a navrhl o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Výroční zpráva o činnosti VŠPJ pro rok 2017
Senátoři obdrželi materiál v elektronické podobě v časovém předstihu před tímto zasedání.
Rektor seznámil senátory s Výroční zprávou o činnosti VŠPJ pro rok 2017 (dále též
„VZČ VŠPJ 2017“), která se skládá ze tří částí – Hlavní části, Textové přílohy VZČ VŠPJ 2017
a z Tabulkové přílohy VZČ VŠPJ 2017. Zejména stručně okomentoval druhý bod Hlavní části
VZČ VŠPJ „Vyhodnocení činnosti VŠPJ“, kdy uvedl, že hodnocení činnosti VŠPJ za rok 2017
probíhalo formou porovnání údajů a informací v této výroční zprávě se sedmi prioritními cíli
uvedenými v Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2017.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát VŠPJ projednal a schvaluje bez připomínek Výroční zprávu o činnosti
VŠPJ pro rok 2017.
Hlasování:
ANO = 11



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Výroční zpráva o hospodaření VŠPJ za rok 2017
Rektor uvedl, že VŠPJ se v průběhu roku 2017 držela schváleného rozpočtu a hospodařila
vyrovnaně. Díky získaným grantům a projektům bylo dosaženo kladného výsledku a částka
cca 10 mil. Kč z příspěvku MŠMT byla převedena do fondu provozních prostředků.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu se zeptala Dr. Černá, zda po negativních ohlasech
studentů dojde k úpravě kolejí. Pan rektor informoval, že nelze investovat velkou částku do
pronajatých prostor a na výstavbu nových kolejí nemá škola prostředky. Přesto je potřeba
situaci řešit. Pan kvestor informoval, že již došlo k částečnému řešení (a to k výměně
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povlečení a matrací) a stav kolejí bude lépe sledován, aby k podobným problémům
nedocházelo.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát VŠPJ projednal a schvaluje bez připomínek Výroční zprávu o hospodaření
VŠPJ za rok 2017.
Hlasování:
ANO = 11


NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2018
Rektor seznámil senátory s rozpočtem VŠPJ na rok 2018 a informoval o tom, že rozpočet VŠPJ
na rok 2018 je stanoven jako vyrovnaný. Dotace MŠMT byla pro VŠPJ navýšena o 18 %. Dále
informoval, že pomocí projektů ESF a ERDF, podpoře Statutárního města Jihlavy a Kraje
Vysočina je možné posílit výdaje. U mzdových prostředků dojde k meziročnímu navýšení o
cca 25 %. V roce 2018 je plánována změna Vnitřního mzdového předpisu s úmyslem navýšit
mzdové tarify. Zvažuje se výplata 13. a 14. mzdy. Výplata 13. mzdy v plné výši s výplatou v
červnu a 14. mzdy ke konci roku 2018 dle hospodářského výsledku VŠPJ. Doc. Horák
upozornil, že stoupá cena kvalitních vyučujících na trhu práce a je proto třeba na to reagovat.
V dubnu bude zahájena výstavba výukového centra. O stavbu projevilo zájem osm firem
z celé ČR, jedna nesplnila podmínky. K dorovnání prostředků vzešlých z výběrového řízení se
použijí prostředky převedené z minulého roku do fondu provozních prostředků, dále MŠMT
navýšilo dotaci o cca 40 mil. Kč a spoluúčast školy byla navýšena o cca 2,5 mil Kč. Celkový
rozpočet je ve výši 173 mil. Kč, škola počítá s rezervou cca 4 mil. Kč.
Dr. Kuncová zmínila propad institucionální dotace z důvodu nedostatečné mezinárodní
spolupráce. Dotace je vázána na počty vyjetých studentů i AP na delší stáže.
Prorektorka Štěrbová zmínila, že se jedná o indikátor, který lze ovlivnit, výjezdy lze financovat
nejen z programu Erasmus+, ale také z projektu OP VVV ESF. Martin Folejtar člen SK AS VŠPJ
uvedl, že studentům se jeví jako limitující parametr uznatelnost předmětů. Rektor vysvětlil,
že proces uznávání předmětů má svá pravidla (a může být podroben i kontrole z NAÚ VŠ),
navíc je na každé katedře pro studenty k dispozici garant zahraničních mobilit, který je
studentům nápomocen s tvorbou studijních plánů a lze tedy jeho prostřednictvím předem
ověřit uznatelnost předmětů. O celkovou uznatelnost dbá prorektor pro studium.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát VŠPJ projednal a schvaluje bez připomínek Rozpočet VŠPJ na rok 2018.
Hlasování:
ANO = 11



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh pravidel Systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VŠPJ
Rektor předložil senátorům Návrh pravidel Systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
na VŠPJ a informoval, že dle vysokoškolského zákona musí VŠPJ zajišťovat kvalitu činnosti a
následně ji hodnotit.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát VŠPJ projednal a schvaluje bez připomínek Systém zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality na VŠPJ.
Hlasování:
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ANO = 11


NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Střednědobý výhled na roky 2019 - 2020
Rektor seznámil senátory se Střednědobým výhledem na roky 2019 – 2020. Pan kvestor
doplnil, že se jedná o předpoklad, kdy se vychází z plánu rozpočtu na běžné nákladové
položky navýšené dle inflace.
Akademický senát VŠPJ projednal a schvaluje bez připomínek Střednědobý výhled na roky
2019 – 2020.
Hlasování:
ANO = 11



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Politika kvality Vysoké školy polytechnické Jihlava
Rektor informoval, že se jedná o dokument demonstrující přístup VŠPJ k zajištění stoupající
kvality této školy.
Akademický senát VŠPJ projednal a bere na vědomí bez připomínek Politiku Vysoké školy
polytechnické Jihlava.
Hlasování:
ANO = 11



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrhy studijních programů
Rektor informoval senát o záměru předložit v nejbližší době akreditační spisy dvou
bakalářských studijních programů Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Finance a
řízení. Oba studijní programy v prezenční i kombinované formě studia.
Akademický senát VŠPJ projednal a bere na vědomí bez připomínek návrh bakalářského
studijního programu „Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi“ v prezenční a
kombinované formě studia.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Akademický senát VŠPJ projednal a bere na vědomí bez připomínek návrh bakalářského
studijního programu „Finance a řízení“ v prezenční a kombinované formě studia.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

4. Různé


Předsedkyně mandátové komise Dr. Vojáčková informovala, že 14. 3. 2018 byly komisí otevřeny
obálky s návrhy kandidátů na funkci rektora. Jediným kandidátem je současný rektor doc. MUDr.
Václav Báča, Ph.D. Příslušné podklady byly předány předsedkyni volební komise Dr. Černé. Dne
5. 4. 2018 ve 13 hodin proběhne v aule veřejné představení kandidáta. Volba kandidáta na
funkci rektora VŠPJ proběhne 11. 4. 2018 ve 14 hodin.



Rektor a předseda AS VŠPJ pozvali senátory na 4. reprezentační ples VŠPJ, který se uskuteční dne
6. dubna 2018 v DKO Jihlava.
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SK AS VŠPJ iniciuje vznik studentského klubu, zprvu oslovili studenty, kteří se hlásili do voleb Ski
AS VŠPJ, dále oslovují studenty zajímající se o chod školy, mimo jiné nabízí pomoc PR oddělní
školy. Dr. Kuncová sdělila, že se také jedná o vzniku hokejového klubu VŠPJ.



Na závěr rektor poděkoval senátorům za účast a kladné projednání předložených materiálů,
rovněž tak i předseda AS VŠPJ.

Další termín řádného zasedání AS VŠPJ bude 11. 4. 2018 ve 14 hodin
V Jihlavě dne 28. 3. 2018
Zapsala:

Michaela Machovcová

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

………………………….…………………….……….…

Eliška Chaloupková

………….…………………………..…………….……..

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

………………………….…………………….……….…

Předseda AS:
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