Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 4/2018 ze dne 27. června 2018
Přítomni:

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

9 (viz prezenční listina)
4 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Ing. Petr Scholz, Dis., Ph.D., Lenka Sadílková

Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka pro rozvoj Mgr. Alena Štěrbová,
kvestor Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., prorektor pro studium JUDr. Pravomil Prchal,
Ph.D., Miloslav Vytasil, RNDr. Jitka Ryšková

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů akademického senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Senátorky Ing. Martina Kuncová, Ph.D. a Ing. Irena Fatrová se dostavily v průběhu projednávání
3. bodu programu. V průběhu jednání o Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností VŠPJ odešla Ing. Irena Fatrová.
Program:
1. Zahájení a schválení programu zasedání AS VŠPJ
2. Volba místopředsedy za studentskou komoru Akademického senátu VŠPJ
3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Návrh novely Vnitřního mzdového předpisu VŠPJ – ke schválení podle § 9 odst. 1b) bod
3 zák.



Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ – ke
schválení podle § 9 odst. 1e) zák.



Návrh na jmenování nových interních členů Akademické rady VŠPJ, a to
doc. PhDr. Davida Urbana, Ph.D. (garanta studijního oboru KSP) a Ing. Veroniky Hediji, Ph.D.
(garantky studijního oboru KES) – předchozí souhlas podle § 9 odst. 1f) zák.



Vyplacení další mzdy pro zaměstnance VŠPJ – k vyjádření podle čl. 17 odst. 6) Vnitřního
mzdového předpisu VŠPJ.

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

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předseda AS VŠPJ navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Černou, Ph.D. a Martina
Folejtara, zapisovatelku Michaelu Machovcovou a navrhl o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

2. Volba místopředsedy za studentskou komoru Akademického senátu VŠPJ (SK AS VŠPJ)
Předseda AS VŠPJ navrhl následující postup tajného hlasování na funkci místopředsedy za SK AS VŠPJ:
V prvním kole zvítězí kandidát s nadpolovičním počtem hlasů všech členů SK AS VŠPJ (tj. nejméně
3 hlasy). V případě, že v prvním kole nedojde ke zvolení místopředsedy za SK AS VŠPJ, postupují do
druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů může postoupit do
druhého kola kandidátů více. Ve druhém kole vítězí kandidát s nadpolovičním počtem hlasů všech
členů SK AS VŠPJ (tj. nejméně 3 hlasy).
Předseda AS VŠPJ poté navrhl nominaci níže uvedených senátorů za členy volební komise:
 Dr. Görnerová – předseda,
 Dr. Vojáčková – člen,
 Martin Šrámek – člen.
Všichni jmenovaní vyslovili s návrhem souhlas a předseda AS VŠPJ poté nechal o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Volba místopředsedy za SK AS VŠPJ
Do tajného hlasování na funkci místopředsedy za SK AS VŠPJ byla senátory navržena Eliška
Chaloupková, která vyslovila se svou kandidaturou souhlas.
Následně bylo přistoupeno k tajné volbě místopředsedy za SK AS VŠPJ, kterým byla zvolena
počtem 4 hlasů Eliška Chaloupková.
3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Návrh novely Vnitřního mzdového předpisu VŠPJ
Všichni senátoři a senátorky obdrželi materiál v elektronické podobě v řádném časovém
předstihu.
Rektor seznámil senátory s návrhem novely Vnitřního mzdového předpisu VŠPJ a jeho
změnami. V diskusi rektor spolu s kvestorem zodpověděli dotazy senátorů a senátorek.
Dále bylo ze strany vedení přislíbeno zasílání dokumentů a podkladů na další jednání AS VŠPJ
s vyznačenými změnami obsahu.
Na základě připomínky předsedy AS VŠPJ byl doplněn článek 5 o dva nové odstavce číslo
6 a 7 jejich znění je následující:
(6) Osobní příplatek je přiznáván na dobu nejméně 6 měsíců na základě hodnocení, které
provádí příslušný vedoucí pracovník.
(7) V závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavci (1) může vysoká škola na návrh
vedoucího pracovníka rozhodnout o zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku bez
ohledu na dobu stanovenou v odstavci (6).
Na základě připomínek dalších senátorů došlo k následujícím úpravám přílohy číslo 1:
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Nové znění třídy AP1 v pedagogické činnosti zní:


V pedagogické činnosti: výuka ve cvičeních a seminářích, udělování zápočtů. Na
základě pověření vedoucím katedry ve výjimečných případech vybrané přednášky
a zkoušení včetně státních závěrečných zkoušek. Konzultace. Na základě pověření
vedoucím katedry vedení a hodnocení závěrečných prací. Účast v přijímacím řízení.



V ostatní třídách AP2 až AP4 došlo k záměně slov „bakalářských“ za „závěrečných“.

V průběhu projednávání se dostavily senátorky Ing. Martina Kuncová, Ph.D. a Ing. Irena
Fatrová
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
Akademický senát VŠPJ projednal a schvaluje po zapracování připomínek uvedených výše
Vnitřní mzdový předpis VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 12


NE = 1

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ
Paní prorektorka Mgr. Štěrbová vysvětlila, že je tento dokument požadován jako příloha
k žádostem o akreditace studijních programů. Celý dokument zpracovala do tabulek a grafů
Dr. Cimbálníková. Podle novely zákona o vysokých školách se předkládá také sebehodnotící
zpráva, kterou zpracovává garant programu spolu s akademickými pracovníky odborné
katedry.
V průběhu projednávání tohoto bodu odešla z jednání senátorka Ing. Irena Fatrová.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dotazů ani připomínek k projednávanému dokumentu, bylo
přistoupeno k hlasování.
Akademický senát VŠPJ projednal a schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 12



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh rektora na jmenování nových interních členů Akademické rady VŠPJ
Rektor seznámil senátory a senátorky s návrhem na jmenování nových interních členů
Akademické rady VŠPJ, a to doc. PhDr. Davida Urbana, Ph.D. (garanta studijního oboru KSP)
a Ing. Veroniky Hediji, Ph.D. (garantky studijního oboru KES). V rámci kontinuity politiky
zastoupení v Akademické radě VŠPJ je žádoucí, aby byli členy rady garanti studijních
programů. Bývalí garanti zůstávají členy Akademické rady, jejich zapojení je přínosem pro
VŠPJ.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát VŠPJ dává rektorovi souhlas ke jmenování doc. PhDr. Davida Urbana,
Ph.D. a Ing. Veroniky Hedija, Ph.D. interními členy Akademické rady VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO
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Vyplacení další mzdy pro zaměstnance VŠPJ
Rektor k tomuto bodu uvedl, že vedení VŠPJ chce v letošním roce ušetřené finanční
prostředky použít na výplatu další mzdy pro zaměstnance VŠPJ za rok 2018, která bude
vyplacena za měsíc červen 2018 v měsíci červenci 2018. Na základě hospodářského výsledku
se uvažuje o vyplacení i 14. mzdy za měsíc prosinec 2018.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a bere na vědomí vyplacení další mzdy zaměstnancům VŠPJ za
rok 2018.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

4. Různé


Předseda AS doc. Horák připomněl senátorům konání promocí ve dnech 10. – 13. 7. 2018,
kdy je nutné zajistit účast senátorů na této slavnostní akci.



Dr. Kuncová upozornila na pozdní informování akademických pracovníků o akcích
plánovaných na VŠPJ, kvůli jejichž konání je následně rušena výuka. Prorektor JUDr. Prchal,
Ph.D. slíbil zařazení akcí do harmonogramu školy tak, aby akademičtí pracovníci byli
informovány s dostatečným předstihem.



Senátoři ze studentské komory upozornili na reklamu zveřejněnou v rámci propagace školy
na Facebooku, jeví se jim jako nevhodná. Informace bude předána PR oddělení školy
k zjednání nápravy. Předseda AS VŠPJ vyzval studenty, aby se zapojili a více spolupracovali
s PR oddělením při tvorbě propagačních materiálů. Již nyní spolupracují s Poradenským a
kariérním centrem VŠPJ, snaží se organizovat přednášky pro střední školy, plánují zapojení do
přípravy Akademického dne.



Senátor Folejtar požádal o právo rozesílat prostřednictvím IS vzkazy studentům pro všechny
členy Studentské komory AS, nejen pro jejího předsedu, aby byla komunikace se studenty
pružnější. Studenti svůj požadavek předají panu kvestorovi, který ve spolupráci s právním
zástupcem školy ověří právní podmínky.



Rektor pozval všechny členy AS VŠPJ na číši vína dne 3. 7. 2018 od 15:00 hodin v zasedací
místnosti vedle auly při příležitosti jeho nedávného jmenování profesorem.



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

Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: 19. 9. 2018 od 13:00 hodin
V Jihlavě dne 27. 6. 2018
Zapsala:

Michaela Machovcová

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Martin Folejtar

………….…………………………..…………….……..

Předseda AS: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

………………………….…………………….……….…
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