Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 6/2018 ze dne 2. října 2018
Přítomni:

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

6 (viz prezenční listina)
4 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Ing. Kateřina Berková, Ph.D., PhDr. Lenka Görnerová, PhD., Ing. Martina Kuncová,
Ph.D., PhDr. Lada Nováková, PhD.

Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektor doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.,
kancléř Miloslav Vytasil

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Informace rektora o novinkách na VŠPJ
3. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2019 – ke
schválení podle § 9 odst. 1i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)



Institucionální plán VŠPJ pro roky 2019 – 2020 – ke schválení podle § 9 odst. 1i) zák.



Návrh na jmenování nového interního člena Akademické rady VŠPJ, a to
RNDr. Jany Borůvkové, Ph.D., prorektora pro studium – předchozí souhlas podle § 9 odst. 1f)
zák.

4. Doplňující volby do studentské komory Akademického senátu VŠPJ
5. Různé
1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) Dr. Vojáčková přivítala přítomné senátory a hosty,
seznámila je s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému doplnění.
Jelikož ze strany senátorů nebylo k programu žádných připomínek či návrhů na jeho doplnění,
předsedkyně AS VŠPJ o něm navrhla hlasovat.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Petra Scholze, DiS., Ph.D., a Martina
Šrámka a zapisovatelku Ing. Stanislavu Dvořákovou, Ph.D., a navrhla o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 8

NE = 0

ZDRŽEL SE = 2

SCHVÁLENO

2. Informace rektora o novinkách na VŠPJ
Rektor informoval členy akademického senátu o novinkách na VŠPJ:




Dne 13. 9. 2018 Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství rozhodla o udělení
akreditace VŠPJ pro bakalářský profesně zaměřený studijní program Finance a řízení
v prezenční a kombinované formě studia na deset let. Rozhodnutí o udělení akreditace
zbývajícímu studijnímu programu Aplikovaná informatika VŠPJ očekává během měsíce října
2018. Dokončuje se akreditační spis studijního programu Cestovní ruch, který by měl být
odeslán během listopadu 2018. Dále se připravují k akreditaci magisterské programy, jejichž
podání se plánuje na příští rok.
K 2. 10. 2018 je v rámci všech tří kol přijímacího řízení zapsáno ke studiu v bakalářských
a magisterských studijních programech a oborech pro akademický rok 2018/2019 celkem
1131 studentů, z toho 591 studentů v prezenční formě studia a 540 studentů v kombinované
formě studia. Počet zapsaných studentů v prezenční i kombinované formě je o 54 nižší než ve
srovnatelném období předchozího akademického roku.
Dalších 59 studentů podalo přihlášku do studijního programu Aplikovaná technika pro
průmyslovou praxi v kombinované formě studia z čehož zaplacených přihlášek je
46 a předpoklad zapsaných studentů je 30.



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



V měsíci září 2018 proběhla jednání vedení školy s vedoucími odborných kateder ohledně
osobních příplatků, které budou revidovány v půlročních cyklech v závislosti na výsledcích
vyhodnocení Systému výkonu a řízení kvality (SŘVK).

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


Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2019
Rektor uvedl, že Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok
2019 (PRSZ VŠPJ 2019) vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ na období 2016 – 2020
(Dlouhodobý záměr VŠPJ). Je rovněž v souladu se stávajícím Dlouhodobým záměrem
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro
oblast vysokých škol na období 2016 – 2020, který zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy v roce 2015 (Dlouhodobý záměr) a s Plánem realizace Dlouhodobého záměru
MŠMT pro rok 2019. Zaměřuje se na jednotlivé vybrané cíle, které VŠPJ plánuje realizovat
jako nejdůležitější priority svého rozvoje v roce 2019. Jednotlivé cíle jsou pro rok 2019
uvedeny ve struktuře, která odpovídá jednotlivým prioritním cílům Dlouhodobého záměru
VŠPJ.
Cíle PRSZ VŠPJ 2019 byly stanoveny na základě posouzení a analýzy současného stavu vývoje,
ve kterém se nachází veřejná vysoká škola se zaměřením na aplikovanou vzdělanost ve
čtrnáctém roce své existence. Při stanovování jednotlivých cílů rozvoje vysoké školy pro rok
2019 bylo rovněž přihlíženo ke stavu realizace cílů PRSZ VŠPJ 2018. Zaměření a hodnoty
plánovaných dílčích cílů vycházejí rovněž z údajů a hodnot uvedených ve Výroční zprávě
o činnosti VŠPJ pro rok 2017 a z Výroční zprávy o hospodaření VŠPJ pro rok 2017. V červenci
byla projednána a schválena všemi odpovědnými orgány první Zpráva o vnitřním hodnocení
kvality vzdělávacích, tvůrčích a s nimi souvisejících činností VŠPJ (Zpráva o vnitřním
hodnocení kvality), z jejíchž doporučení samozřejmě PRSZ VŠPJ 2019 vychází.
Pro realizaci stanovených cílů PRSZ VŠPJ 2019 jsou v dokumentu uváděny finanční zdroje,
které VŠPJ bude moci s nejvyšší pravděpodobností během roku 2019 získat. K naplňování cílů
tohoto plánu bude plně využíván Institucionální plán VŠPJ pro roky 2019 – 2020, který
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podporuje realizaci některých důležitých cílů. Na podporu realizace některých dalších cílů
PRSZ VŠPJ 2019 vysoká škola získala významné finanční prostředky z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVVV“) v rámci tří úspěšně hodnocených projektů.
Jedná se o projekt ESF s názvem „Strategický rozvoj VŠPJ“ a k němu komplementární projekt
ERDF s názvem „Technický rozvoj VŠPJ“, dále pak projekt „Zkvalitnění výukového prostředí na
VŠPJ“. Rovněž je v rozvoji VŠPJ pro rok 2019 počítáno se zdroji z dalších dotačních titulů
a zdrojů, jako jsou centralizované rozvojové projekty pro rok 2019, institucionální podpora na
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Grantová agentura ČR, Technologická
agentura ČR, program Trio Ministerstva průmyslu a obchodu, inovační vouchery, smluvní
výzkum, spolupráce s Akademií věd, dotace na Podporu Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy
polytechnické Jihlava v letech 2017 – 2021 s cílem zvýšit konkurenceschopnost studentů
školy na trhu práce, dotace projektu Podpora Statutárního města Jihlavy personálnímu
rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava ke zvýšení kvality vzdělávání, popř. další operační
programy a programy přeshraniční spolupráce.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu rektor zodpověděl dotaz předsedkyně AS VŠPJ
týkající se hodnocení kvality na základě anket, které budou vyplňovat studenti i akademičtí
pracovníci. Rektor potvrdil dotaz, zda se v podpoře osobního rozvoje pracovníků školy počítá
i s kurzy angličtiny a dodal, že si to vzala na starost paní prorektorka Mgr. Alena Štěrbová.
Jelikož k PRSZ VŠPJ 2019 nebylo ze stran senátorů dalších dotazů, připomínek ani návrhů na
doplnění, bylo přistoupeno k hlasování o schválení PRSZ 2019:
Akademický senát projednal a schvaluje Plán realizace Strategického záměru vzdělávací
a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2019.
Hlasování:
ANO = 10


NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Institucionální plán VŠPJ pro roky 2019 – 2020 (IP VŠPJ 2019 – 2020)
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor uvedl, že VŠPJ zařadila do svého IP 2019 – 2020 konkrétních 9 cílů, které vychází
z návrhu DZ VŠPJ 2016 – 2020. Poté senátory stručně seznámil s popisem jednotlivých cílů,
ukazateli výkonu, výchozími a cílovými hodnotami a plánovanými objemy finančních
prostředků. Dále zdůraznil, že cílové hodnoty jsou uvedeny k 31. 12. 2020. VŠPJ má přiděleno
od MŠMT ČR na realizaci IP VŠPJ 2019 – 2020 cca 12 mil. Kč, VŠPJ je plánuje využít jako
neinvestiční finanční prostředky.
V rámci diskuse k tomuto bodu programu rektor zodpověděl dotazy senátorky Dr. Dvořákové
ohledně směrnic a finančních prostředků uvedených v dokumentu.
Jelikož k návrhu IP VŠPJ 2019 – 2020 nebylo ze strany senátorů dalších dotazů, připomínek
ani návrhů na doplnění, bylo přistoupeno k hlasování o schválení IP VŠPJ 2019 – 2020:
Akademický senát projednal a schvaluje Institucionální plán VŠPJ pro roky 2019 – 2020.
Hlasování:
ANO = 10



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Jmenování nového interního člena Akademické rady VŠPJ RNDr. Jany Borůvkové, Ph.D.
Rektor seznámil senátory se záměrem vedení VŠPJ jmenovat jako nového interního člena
Akademické rady VŠPJ (AR VŠPJ) RNDr. Janu Borůvkovou, Ph.D., prorektora pro studium, na
místo JUDr. Pravomila Prchala, Ph.D., bývalého prorektora pro studium, který dnem 28. srpna
2018 rezignoval na pozici interního člena AR VŠPJ.
Tento záměr odůvodnil tím, že požadavkem vedení VŠPJ je, aby interními členy Akademické
rady VŠPJ byli zejména garanti oborů a členové užšího vedení.
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Jelikož k tomuto bodu nebylo ze strany senátorů žádných dotazů ani připomínek, bylo
přistoupeno k hlasování.
Akademický senát dává rektorovi souhlas ke jmenování RNDr. Janu Borůvkovou, Ph.D.,
interním členem Akademické rady VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Z jednání odešel senátor Dominik Janák.
4. Doplňující volby do studentské komory AS VŠPJ
Předsedkyně AS VŠPJ poskytla senátorům informace ohledně přípravy podkladů k vyhlášení
doplňujících voleb do studentské komory Akademického senátu VŠPJ z důvodu rezignace senátorky
za studentskou komoru AS VŠPJ Lenky Sadílkové ke dni 20. 8. 2018, kterou již nelze nahradit žádným
zvoleným náhradníkem.
Termín voleb byl stanoven na dny 13. 11. 2018 od 11:00 do 17:00 hod. a 14. 11. 2018 od 08:45 do
14:00 hod. Složení volební komise bude zveřejněno nejpozději do 10. října 2018. Je domluvena
technická podpora panem Ing. Martinem Skoumalem, DiS.
Akademický senát projednal vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory Akademického
senátu VŠPJ a schválil harmonogram doplňujících voleb do SK AS.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Z jednání odešel senátor Dr. Scholz.
5. Různé


Studenti studentské komory informovali, že chtějí založit studentský klub a že se potýkají
s problémy ohledně propagace a použití oficiálních školních znaků (loga). Ze strany pana
rektora bylo řečeno, že oficiální školní loga se musí používat podle určitých pravidel a toto
použití je nutno probrat s právním zástupcem. Ale vzhledem k tomu, že se nejedná o oficiální
činnost školy, ale aktivitu studentů (i když panem rektorem podporovanou), nelze školní loga
používat. Studentům bylo doporučeno, aby zvážili, zda studentský spolek nezaregistrovat,
a to kvůli jejich sponzorství.



Ze strany senátorů byla vznesena připomínka, zda by nešlo při tvorbě rozvrhu udělat fiktivní
skupinu pro studenty, kteří jedou na Erasmus. Takto v normální skupině „zabírají“ místo.



Dále bylo zmíněno, že je zapotřebí celoškolně vyřešit pravidla tvorby rozvrhu, kolize
v rozvrhu, povinnosti chodit na přednášky atd.



Ze strany studentů byl vznesen dotaz a možnosti jiného druhu zkoušení (místo psaní písemky
ústní zkoušení apod.). Předsedkyně AS studenty informovala, že ti studenti, kteří mají
problémy s různými styly učení a zkoušení, mají jít do Poradenského centra VŠPJ. Tam se zjistí
případné problémy s učením a budou navržena opatření pro konkrétního studenta. Není
možné žádat o jiný typ zkoušení bez vyjádření ze školního poradenského centra.



Senát žádá pana kvestora, aby provedl kalkulaci o využitelnosti volného pokoje pro
akademické pracovníky na kolejích. Zda by nebylo lepší tento pokoj trvale obsadit studenty
a v případě potřeby akademiky ubytovat jinde (tak, jak se to dělá teď, když je kolej obsazená).
Není vhodné, aby byl na kolejích ubytován akademický pracovník a sdílel společné sociální
zařízení se třemi studentkami z vedlejšího pokoje.

Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedání.

4/5

Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: zatím nestanoven
Zapsala:

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D.

.……………………………………………………….….

Martin Šrámek

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

………………………….…………………….……….…
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