Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 5/2018 ze dne 30. srpna 2018
Přítomni:

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

10 (viz prezenční listina)
2 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Bc. Eliška Chaloupková, Martin Folejtar

Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka pro rozvoj Mgr. Štěrbová, RNDr.
Jana Borůvková, Ph.D., kvestor Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., kancléř Miloslav
Vytasil

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


Návrh na jmenování nového člena Disciplinární komise VŠPJ (DK VŠPJ), a to
RNDr. Jitky Ryškové, akademické pracovnice Katedry cestovního ruchu (s účinností od
15. 9. 2018), z důvodu ukončení pracovního poměru na VŠPJ stávajícího člena DK VŠPJ
RNDr. Jiřího Šípa, Ph.D. (odchod do starobního důchodu k 14. 9. 2018) – k udělení souhlasu
ke jmenování podle § 9 odst. 1f) zákona o vysokých školách



Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2018/2019
do akreditovaného bakalářského studijního programu „Aplikovaná technika pro průmyslovou
praxi B 2347“ v kombinované formě studia – ke schválení podle § 9 odst. 1g) zák.



Rezignace prorektora pro tvůrčí činnost a záměr rektora jmenovat nového prorektora pro
tvůrčí činnost – k vyjádření podle § 9 odst. 2b) zák.



Rezignace prorektora pro studium a záměr rektora jmenovat nového prorektora pro studium
– k vyjádření podle § 9 odst. 2b) zák.



Změna organizační struktury VŠPJ – k rozhodnutí podle § 9 odst. 1a) zák.



Navýšení rozpočtu VŠPJ pro rok 2018 v ukazatelích A+K – ke schválení podle § 9 odst. 1c)
zák.

3. Rezignace doc. Ing. Zdeňka Horáka, Ph.D. na funkci předsedy AS VŠPJ
4. Volba nového předsedy AS VŠPJ s účinností od 1. 9. 2018
5. Různé:


Informace rektora o novinkách na VŠPJ

1. Zahájení
Předseda Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) doc. Horák přivítal přítomné senátory a hosty,
seznámil je s programem jednání a vyzval je k jeho případnému doplnění. Rektor požádal předsedu
senátu o přesunutí bodu č. 5 Informace rektora o novinkách na VŠPJ na úvod zasedání AS VŠPJ.

Jelikož ze strany senátorů nebylo k programu jednání jiných připomínek, předseda AS VŠPJ o něm
navrhl hlasovat.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předseda AS VŠPJ navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Černou, Ph.D. a Dominika Janáka
a zapisovatelku Mgr. Hanu Vojáčkovou, Ph.D. a navrhl o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Předseda AS VŠPJ informoval přítomné senátory o rezignaci senátorky za studentskou komoru
AS VŠPJ Lenky Sadílkové ke dni 20. 8. 2018.
Senátoři vzali tuto informaci na vědomí.
Rektor informoval členy akademického senátu o novinkách na VŠPJ:


Dne 15. 5. 2018 v areálu bývalé nemocnice v Jihlavě byla pro širokou veřejnost zahájena
společná akce VŠPJ, Kraje Vysočina a statutárního města Jihlava zaměřená k oslavám 100 let
od vzniku republiky pod názvem „Proletí 100letí“. Jedná se o venkovní vzdělávací výstavu,
která bude otevřena až do 15. září 2018, kdy vyvrcholí oslavy vzniku republiky na Vysočině
bohatým programem na jihlavském Masarykově náměstí.



Dne 14. června 2018. prezident ČR jmenoval doc. MUDr. Václava Báču, Ph.D., profesorem pro
obor Anatomie, histologie a embryologie a týmž dnem i rektorem VŠPJ na druhé funkční
období, a to na základě předchozího návrhu na jmenování Akademického senátu VŠPJ.



Dnem 1. 7. 2018 nabyl účinnosti Vnitřní mzdový předpis VŠPJ, jehož novelu projednal
a schválil Akademický senát VŠPJ na svém zasedání dne 27. 6. 2018.



Na základě předchozího souhlasu Akademického senátu VŠPJ ze dne 27. 6. 2018 byli
s účinností od 1. 7. 2018 jmenováni dva noví interní členové Akademické rady VŠPJ, a to
doc. PhDr. David Urban, Ph.D., (garant studijního oboru KSP) a Ing. Veronika Hedija, Ph.D.,
(garant studijního oboru KES).



V aule VŠPJ se v době od 10. 7. do 13. 7. 2018 konaly promoce absolventů bakalářských
a magisterských studijních programů.



VŠPJ se připojila k celosvětové skupině univerzit a vysokých škol, které využívají moderní typ
licence s názvem TAH (Total Academic Headcount) systému MATLAB. V České republice je tak
VŠPJ druhou vysokou školou, která disponuje touto celouniverzitní licencí. Systém MATLAB je
výkonným a oblíbeným nástrojem pro technické výpočty, modelování a simulace, který
nachází uplatnění napříč obory. Licence byla pořízena v rámci Operačního programu Výzkum,
Vývoj a vzdělávání – „Technický rozvoj VŠPJ“.



Od 6. do 30. srpna 2018 VŠPJ opět pořádala letní školy určené pro studenty středních škol
a širokou veřejnost.



S účinností od 28. srpna 2018 byl doc. Horák jmenován vedoucím Katedry technických studií.



K 30. 8. 2018 je v rámci dvou kol přijímacího řízení zapsáno ke studiu pro akademický rok
2018/2019 632 studentů a k zápisu je přihlášeno dalších 376 studentů. Další zápisy budou
probíhat od 4. do 8. 9. 2018 a dne 18. 9. 2018. Dne 5. 9 2018 proběhnou přijímací zkoušky
do 3. kola kde je dosud zaplaceno 244 přihlášek. V rámci přijímacího řízení do bakalářského
studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi v kombinované formě
studia, které bude probíhat do 30. 9. 2018, se předpokládá přijetí dalších studentů.
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Ve dnech 6. – 8. září 2018 se uskuteční další ročník kongresu s mezinárodní účastí České
anatomické společnosti (ČAS) a České společnosti pro histo- a cytochemii (CSHC) Morphology
2018 – 51. ročník International Congress of the Czech Anatomical Society a 55. ročník Lojda
Symposium in Histochemistry. Uspořádáním letošního ročníku je pověřen prof. MUDr. Václav
Báča, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava. Kongres se bude konat v Jihlavě pod
záštitou hejtmana Kraje Vysočina, primátora města Jihlavy, rektora Vysoké škole
polytechnické Jihlava a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.



Probíhá výstavba Výukového centra VŠPJ. Termín ukončení výstavby je do konce roku 2019.



Pro celou akademickou obec proběhne na VŠPJ dne 2. 10. 2018 druhý „Akademický den
VŠPJ“, určený k seznámení nových studentů mezi sebou i s ostatními studenty
a zaměstnanci školy a spojený s bohatým kulturním a sportovním programem v areálu
Legionářů, na který jsou všichni srdečně zváni.



Dne 18. října 2018 od 10.00 hod. proběhne v gotické síni jihlavské radnice inaugurace rektora
VŠPJ na kterou jsou všichni srdečně zváni.

Akademický senát bere na vědomí informaci rektora o novinkách na VŠPJ.
2. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Udělení souhlasu ke jmenování nového člena DK VŠPJ
Předseda AS VŠPJ seznámil senátory s ukončením funkčního období člena DK VŠPJ
RNDr. Jiřího Šípa, Ph.D., akademického pracovníka Katedry cestovního ruchu, ke dni
14. 9. 2018 z důvodu ukončení pracovního poměru na VŠPJ (odchod do starobního důchodu).
Místo něj rektor navrhuje jmenovat s účinností od 15. 9. 2018 RNDr. Jitku Ryškovou,
akademickou pracovnici Katedry cestovního ruchu.
Poté bylo přistoupeno k hlasování:
Akademický senát dává rektorovi souhlas ke jmenování RNDr. Jitky Ryškové, akademické
pracovnice Katedry cestovního ruchu, členem Disciplinární komise VŠPJ s účinností
od 15. 9. 2018.
Hlasování:
ANO = 12



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2018/2019
do akreditovaného bakalářského studijního programu „Aplikovaná technika
pro průmyslovou praxi“ v kombinované formě studia
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil přítomné senátory že VŠPJ získala akreditaci bakalářského profesně
zaměřeného studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě studia rozhodnutím Rady NAÚ VŠ ze
dne 23. 8. 2018. V případě kombinované formy studia je nutno projednat a schválit podmínky
přijímacího řízení na VŠPJ pro AR 2018/2019, které nabyly účinnosti dne 30. 8. 2018. V rámci
diskuze k tomuto bodu programu zodpověděl rektor prof. Báča a doc. Horák všechny dotazy.
Jelikož k návrhu podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2018/2019 nebylo
ze strany senátorů dalších dotazů ani připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a schvaluje podmínky přijímacího řízení na VŠPJ pro
akademický rok 2018/2019 do akreditovaného bakalářského studijního programu
„Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi“ v kombinované formě studia, které nabydou
účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o udělení akreditace tomuto studijnímu programu nabyde
právní moci.
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Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Ve 13:25 hod. příchod kvestora Dr. Rambouska na jednání AS VŠPJ.


Změna Organizační struktury VŠPJ
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory se změnou organizační struktury spočívající:
 v přejmenování prorektora pro rozvoj na prorektora pro strategii a vnější vztahy,
 v přejmenování prorektora pro tvůrčí činnost na prorektora pro tvůrčí a projektovou
činnost,
 ve změně názvu Centra celoživotního vzdělávání a rozvoje na Centrum celoživotního
vzdělávání,
 ve vytvoření Projektového centra, útvaru na úrovni odboru, spadajícího pod prorektora
pro tvůrčí a projektovou činnost,
 v přesunutí Referátu správy akreditací pod prorektora pro studium,
 ve zrušení Oddělení pro vědu, výzkum a inovace, které je nahrazeno Projektovým
centrem,
 ve zrušení Empirického centra Vysočiny.
Jelikož k předkládanému návrhu změny Organizační struktury VŠPJ nebylo ze strany senátorů
připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a rozhodl o změně Organizační struktury VŠPJ s účinností
od 1. 9. 2018.
Hlasování:
ANO = 12



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Navýšení rozpočtu VŠPJ pro rok 2018 v ukazatelích A+K
Rektor informoval přítomné, že na základě Rozhodnutí č. 184097 o žádosti o změnu
rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu České republiky na rok 2018, VŠPJ
provedla interní rozpočtové opatření, z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku MŠMT
v ukazatelích A+K ve výši 1 472 tis. Kč.
Akademický senát projednal a schvaluje navýšení rozpočtu VŠPJ (neinvestičního příspěvku
MŠMT) pro rok 2018 v ukazatelích A+K ve výši 1 472 tis. Kč.
Hlasování:
ANO = 12



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Rezignace prorektora pro studium a záměr rektora jmenovat nového prorektora pro
studium
Rektor seznámil přítomné senátory s rezignací stávajícího prorektora pro studium
JUDr. Pravomila Prchala, Ph.D., ke dni 27. 8. 2018 a se svým záměrem jmenovat jako nového
prorektora pro studium RNDr. Janu Borůvkovou, Ph.D., s účinností od 1. 9. 2018.
Jelikož k předkládanému záměru rektora nebylo ze strany senátorů připomínek, bylo
přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a bere na vědomí bez připomínek rezignaci prorektora pro
studium JUDr. Pravomila Prchala, Ph.D., a záměr rektora jmenovat jako nového prorektora
pro studium RNDr. Janu Borůvkovou, Ph.D., s účinností od 1. 9. 2018.
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Hlasování:
ANO = 11


NE = 0

ZDRŽEL SE =1

SCHVÁLENO

Rezignace prorektora pro tvůrčí činnost a záměr rektora jmenovat nového prorektora pro
tvůrčí a projektovou činnost
Rektor seznámil přítomné senátory s rezignací stávajícího prorektora pro tvůrčí činnost
doc. Dr. Ing. Jana Voráčka, CSc., ke dni 31. 7. 2018 a se svým záměrem jmenovat jako nového
prorektora pro tvůrčí a projektovou činnost doc. Ing. Zdeňka Horáka, Ph.D., s účinností od
1. 9. 2018.
Jelikož k předkládanému záměru rektora nebylo ze strany senátorů připomínek, bylo
přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a bere na vědomí bez připomínek rezignaci prorektora pro
tvůrčí činnost doc. Dr. Ing. Jana Voráčka, CSc., a záměr rektora jmenovat jako nového
prorektora pro tvůrčí a projektovou činnost doc. Ing. Zdeňka Horáka, Ph.D., s účinností od
1. 9. 2018.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Ve 13:41 hod. odchod hostů z jednání AS VŠPJ.
3. Rezignace doc. Ing. Zdeňka Horáka, Ph.D., na funkci předsedy AS VŠPJ
Doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., seznámil přítomné senátory se svou rezignací na post předsedy
AS VŠPJ ke dni 31. 8. 2018 z důvodu střetu zájmu v souvislosti s jeho jmenováním prorektorem pro
tvůrčí a projektovou činnost.
Akademický senát bere na vědomí rezignaci
doc. Ing. Zdeňka Horáka, Ph.D., ke dni 31. 8. 2018.

předsedy

Akademického

senátu

VŠPJ

Před vlastní volbou předsedy AS VŠPJ senátorka Dr. Nováková navrhla vyřadit bod 4 z programu
jednání a volbu nového předsedy přesunout na příští zasedání AS VŠPJ.
Předseda AS VŠPJ poté navrhl hlasovat o vyjmutí tohoto bodu z jednání AS VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 4

NE = 7

ZDRŽEL SE = 1

NESCHVÁLENO

Bod č. 4 volba nového předsedy AS VŠPJ zůstává na programu dnešního zasedání AS VŠPJ.
4. Volba nového předsedy Akademického senátu VŠPJ s účinností od 1. 9. 2018
Předseda AS VŠPJ informoval senátory a senátorky o postupu tajného hlasování kdy, vítězí kandidát
s nadpolovičním počtem hlasů všech členů AS VŠPJ, (tj. nejméně8 hlasů). Jestliže v prvním kole
nedojde ke zvolení předsedy, 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 AS VŠPJ, (tj. nejméně
8 hlasů).

Doc. Horák následně navrhl jako kandidátku na funkci předsedy AS VŠPJ současnou místopředsedkyni
AS VŠPJ Dr. Vojáčkovou. Dr. Nováková navrhla jako protikandidáta Ing. Fatrovou. Jiné návrhy ze
strany senátorů nebyly podány.
Dr. Vojáčková poděkovala za kandidaturu na předsedu AS a vyslovila s ní souhlas.
Ing. Fatrová rovněž poděkovala za kandidaturu na předsedu AS a vyslovila s ní souhlas.
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Následně bylo přistoupeno k volbě volební komise.
Do volební komise byli nominováni následující senátoři:




Dr. Kuncová – předseda,
Dr. Scholz – člen,
Martin Šrámek – člen.

Všichni jmenovaní vyslovili se svojí nominací souhlas a doc. Horák poté navrhl o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 3

SCHVÁLENO

Následně bylo přistoupeno k tajné volbě předsedy Akademického senátu VŠPJ, kterou byla zvolena
počtem 9 hlasů Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D., a to s účinností od 1. 9. 2018.
Vzhledem ke zvolení Dr. Vojáčkové novým předsedou AS VŠPJ, Dr. Dvořáková navrhla doplnit
program zasedání AS VŠPJ o další bod jednání, a to o volbu nového místopředsedy za AK AS VŠPJ.
Doc. Horák poté rozhodl o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Do programu zasedání AS VŠPJ byl doplněn bod Volba nového místopředsedy za AK AS VŠPJ
s účinností od 1. 9. 2018
Předseda AS VŠPJ informoval senátory a senátorky o postupu tajného hlasování kdy, vítězí kandidát s
nadpolovičním počtem hlasů všech členů AK AS VŠPJ, (tj. nejméně 6 hlasů). Jestliže v prvním kole
nedojde ke zvolení místopředsedy, 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 AS VŠPJ, (tj. nejméně 6 hlasů).
Jelikož ze strany senátorů nebylo k tomuto návrhu žádných dotazů ani připomínek, bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Předseda AS VŠPJ navrhl nominaci níže uvedených senátorů za členy volební komise:




Dr. Kuncová – předseda,
Dr. Scholz – člen,
Martin Šrámek – člen.

Všichni jmenovaní vyslovili s návrhem souhlas a předseda AS VŠPJ poté nechal o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 3

SCHVÁLENO

Do tajného hlasování na funkci místopředsedy za AK AS VŠPJ byl Dr. Scholzem navržen
Mgr. Přibyl, který vyslovil se svojí kandidaturou předchozí souhlas.
Následně bylo přistoupeno k tajné volbě místopředsedy za AK AS VŠPJ, kterým byl zvolen počtem
8. hlasů Mgr. Antonín Přibyl.

6/7

5. Různé
-

Na dotaz Dr. Černé ohledně výsledků Studentské ankety, která proběhla v květnu, odpověděl
předseda AS VŠPJ, že značné množství studentů na anketu odpovědělo a data se v současné
době zpracovávají.

-

Dr. Černá tlumočila požadavek studentů kombinované formy studia:
 o možném prodloužení výdejní doby bufetu, případně funkci menzy v sobotu,
 o zajištění většího množství toaletního papíru na WC u auly na sobotní výuku,
 o častějším otevření studijního oddělení (SO) o sobotní výuce, kdy otevření SO jednou
měsíčně o sobotách je pro obor Sociální pracovník nedostačující.
Předseda AS VŠPJ odpověděl, že požadavek studentů bude předán k řešení panu kvestorovi.

-

Dr. Kuncová:
 informovala senátory o konci platnosti Směrnice ke sjednávání pracovních vztahů na
dobu určitou k 30. 9. 2018,
 požádala o poskytování informací vedoucím odborných kateder v případě přesunutí
dokumentů v informačním systému školy do archivu, např. e-mailem,

-

Dr. Vojáčková vznesla požadavek týkající se možnosti stažení posudku vedoucího závěrečné
práce z webových stránek knihovny. Nyní lze stáhnout závěrečné práce a posudky oponenta
práce, přičemž posudek vedoucího práce stáhnout nelze.
Předseda AS VŠPJ odpověděl, že požadavek bude předán k řešení.

-

Dr. Černá vznesla dotaz týkající požadavku členů AK AS VŠPJ na tvorbu rozvrhu na zimní
semestr 2018/2019. Termíny příštích zasedání AS VŠPJ se budou na základě domluvy
senátorů konat ve středu od 13:15.

-

Předseda AS VŠPJ vznesl dotaz přítomným senátorům za SK AS VŠPJ týkající možného
založení studentského klubu. Senátor Šrámek senát informoval, že by studentský klub mohl
začít fungovat do konce roku 2018.

-

Dále doc. Horák požádal přítomné senátory za SK AS VŠPJ o zapojení se maximálního
množství studentů školy do chystaného Akademického dne, který se uskuteční dne
2. 10. 2018 od 15:00 hod.

Na závěr poděkoval předseda AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedání.
Současně se z pozice končícího předsedy AS VŠPJ rozloučil se všemi senátory, poděkoval jim za
dosavadní spolupráci a popřál mnoho úspěchů v jejich náročné a zodpovědné práci pro VŠPJ.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: 2. října 2018 od 13:00 hod.
Zapsala:

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Dominik Janák

………….…………………………..…………….……..

Předseda AS:

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

………………………….…………………….……….…
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