Č. j.: VSPJ/02933/2019

Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 3/2019 ze dne 12. června 2019
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., Bc. Eliška Chaloupková

Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka Mgr. Alena Štěrbová, prorektor
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., prorektorka RNDr. Jana Borůvková, Ph.D., kancléř
Miloslav Vytasil, Ing. Roman Fiala, Ph.D.

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


Návrh na jmenování nových členů Disciplinární komise VŠPJ, a to Jiřího Zamazala, studenta
studijního oboru Cestovní ruch, a Terezy Demčilové, studentky studijního oboru Finance
a řízení, (oba s účinností od 4. 8. 2019) z důvodu ukončení řádného funkčního období
stávajících členů Kateřiny Tlustošové a Renáty Synkové – k udělení souhlasu ke jmenování
podle § 9 odst. 1f) zák.



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



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



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

5. Různé
1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) dr. Vojáčková přivítala přítomné senátory, nového
senátora a hosty, seznámila je s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému doplnění.
Jelikož ze strany senátorů nebylo k programu dalších připomínek či návrhů na jeho doplnění,
předsedkyně AS VŠPJ o něm navrhla hlasovat.
Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Stanislavu Dvořákovou, Ph.D., a
Martina Folejtara a zapisovatelku Ing. Kateřinu Berkovou, Ph.D., a navrhla o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 2

SCHVÁLENO

2. Výsledky doplňujících voleb do Akademického senátu VŠPJ
Předsedkyně AS VŠPJ dr. Vojáčková vyzvala senátorku dr. Dvořákovou, předsedkyni volební komise,
aby seznámila senátory a hosty s výsledkem doplňujících voleb do akademické komory
Akademického senátu VŠPJ ze dne 10. dubna 2019. Novým senátorem byl zvolen Ing. Bc. Karel
Dvořák, Ph.D., akademický pracovník Katedry technických studií, a to 27 hlasy. Počet oprávněných
voličů činil 117, z toho odevzdaných hlasovacích lístků bylo 42, z toho byl jeden lístek nevyplněný.
Předsedkyně AS VŠPJ pogratulovala nově zvolenému členovi AS VŠPJ.
3. Informace rektora o novinkách na VŠPJ
Rektor popřál novému senátorovi dr. Dvořákovi ke zvolení do akademického senátu.
Rektor informoval členy akademického senátu o novinkách na VŠPJ:
Počty podaných a zaplacených přihlášek ke studiu

Ke dni 12. 6. 2019 bylo v rámci obou forem studia podáno ke studiu na VŠPJ 1925
přihlášek a z toho je 1631 zaplacených, počet dosud přijatých uchazečů je 1277 a počet
přihlášených uchazečů na zápis je 576.
Změna vnitřních předpisů VŠPJ
Dne 29. března 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách) pod čj.: MSMT-10975/2019 Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy
polytechnické Jihlava.
Různé
 Studenti Katedry ekonomických studií, Oboru Finance a řízení, Kristýna Frulová, Marek Diviš,
Pavel Novák a Jaroslav Váňa postoupili do finále mezinárodní soutěže Battle of Business
2019. Soutěž v řešení případových studií se zaměřením na strategické řízení a podnikání
pořádá Rotterdam University of Applied Sciences z Nizozemí. Studenti VŠPJ uspěli mezi 300
účastníky z celé Evropy a dostali se mezi 10 nejlepších týmů. Během finále v květnu 2019
v Rotterdamu se zabývali konkrétními ekonomickými případy reálných firem, jako např.
Nestlé. Jejich návrhy se hodnotí manažeři zúčastněných společností, vítězi soutěže si mohou
odnést 3000 EUR.
 V týdnu od 1. do 5. dubna 2019 pořádala Katedra ekonomických studií 7. International
Business Week, do kterého se zapojili studenti z Belgie, Finska, Francie, Litvy, Lotyšska,
Německa, Nizozemska, Portugalska, Řecka a Španělska.
 Dne 10. dubna 2019 se v budově VŠPJ konal Světový den zdraví, v rámci kterého účastníci
mohli krom jiného ochutnat hmyzí speciality a dozvědět se mnoho zajímavých informací
o této pochutině.
 Ve dnech 2. – 3. května 2019 uspořádala Katedra technických studií na VŠPJ 2. ročník
projektových dnů pro studenty Gymnázia Jihlava, v rámci kterých byly pro studenty
připraveny přednášky na odborná technická témata a dále studenti měli možnost provádět
různá měření v laboratořích pod dohledem akademických pracovníků.
 Ve dnech 13. – 16. května 2019 proběhl na VŠPJ mezinárodní studentský workshop na téma
„Kulturní cestovní ruch na Vysočině a Zakarpatské Ukrajině“. Workshop navázal na
dlouholetou spolupráci mezi Katedrou cestovního ruchu VŠPJ a Fakultou cestovního ruchu
Užhorodské národní univerzity.
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Dne 15. května se na Masarykově náměstí v Jihlavě uskutečnil pro širokou veřejnost 4. ročník
akce „Sportujeme s VŠPJ“ zaměřený na extrémní a výškové sporty.
Ve dnech 16. – 17. května 2019 se na VŠPJ konal jedenáctý ročník mezinárodní vědecké
konference Konkurence s cílem vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe
a akademického prostředí.
Dne 6. června 2019 se na VŠPJ konala v pořadí již 8. jihlavská konference fetomaternální
a perinatální medicíny: „Varia, zajímavosti, kazuistiky“.

4. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Udělení souhlasu ke jmenování nových členů Disciplinární komise VŠPJ
Senátoři obdrželi materiál v elektronické podobě v časovém předstihu.
Předsedkyně AS VŠPJ seznámila senátory s ukončením řádného funkčního období členů DK VŠPJ
Kateřiny Tlustošové, studentky oboru Porodní asistentka, a Renáty Synkové, studentky oboru
Finance a řízení, obou ke dni 3. 8. 2019. Místo nich rektor navrhuje jmenovat Jiřího Zamazala,
studenta studijního oboru Cestovní ruch, a Terezu Demčilovou, studentku studijního oboru
Finance a řízení, oba s účinností od 4. 8. 2019.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dotazů ani připomínek k projednávanému bodu programu,
bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát dává rektorovi souhlas ke jmenování Jiřího Zamazala, studenta studijního
oboru Cestovní ruch, a Terezy Demčilové, studentky studijního oboru Finance a řízení, členy
Disciplinární komise VŠPJ s účinností od 4. 8. 2019.
Hlasování:
ANO = 13



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Změna Organizační struktury VŠPJ s účinností od 1. 7. 2019
Senátoři obdrželi materiál v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory se změnou organizační struktury spočívající:
 v přesunutí Oddělení marketingu a propagace pod kvestora,
 v přesunutí Poradenského a kariérního centra VŠPJ pod prorektora pro studium,
 ve sloučení Referátu kvality a Referátu správy akreditací a vytvoření nového Referátu
kvality a správy akreditací spadajícího do gesce rektora,
 ve změně charakteru Studijního oddělení z útvaru na úrovni odboru nově na útvar na
úrovni oddělení,
 ve změně charakteru Projektového centra z útvaru na úrovni odboru nově na útvar na
úrovni oddělení,
 ve změně charakteru Centra knihovnických a edičních služeb z útvaru na úrovni odboru
nově na útvar na úrovni oddělení.
Z řad senátorů vznikly dotazy: Bude místo "Referátu kvality" nově "Referát kvality a správy
akreditací". Znamená to tedy, že "Referát správy akreditací" bude zrušen? Nebo se jedná
o sloučení těchto dvou referátů? Jaký je pro to důvod? Nebude problém v projektu OP VVV, kde
je garantem klíčové aktivity KA 3 vedoucí Referátu správy akreditací?
Na všechny dotazy senátorů rektor odpověděl a vysvětlit, proč k navrhované změně dochází.
Vysvětlil strategii této změny v návaznosti na měnící se legislativní změny, dále vysvětlil, že tato
změna nebude mít vliv na projekt OP VVV u klíčové aktivity KA3.
Další dotazy byly na změnu charakteru odboru na oddělení. I zde se senátorům od pana rektora
dostalo dostatečného vysvětlení.
Jelikož ze strany senátorů nebylo dalších dotazů ani připomínek k projednávanému bodu
programu, bylo přistoupeno k hlasování.
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Akademický senát projednal a rozhodl o změně Organizační struktury VŠPJ s účinností od
1. 7. 2019.
Hlasování:
ANO = 13


NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh novely Vnitřního mzdového předpisu VŠPJ
Senátoři obdrželi materiál v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory s návrhem novely Vnitřního mzdového předpisu VŠPJ, ve kterém došlo
k těmto úpravám:
 v čl. 2 „Mzda“ došlo k vypuštění písm. f) příplatek za garanci předmětu, přičemž stávající
písmena g) – n) byla nově označena jako písmena f) – m),
 v čl. 6 „Příplatek za vedení“ odst. 3 došlo k navýšení rozpětí příplatku za vedení z 300 –
1.000 Kč na nové rozpětí 500 – 3.000 Kč, důvod – více akreditovaných programů, katedra by
mohla mít více zástupců,
 vypuštění čl. 8 „Příplatek za garanci předmětu“ a přečíslování následujících článků,
 článek 14 – mimořádná odměna v důsledku zvýšení kvalifikace,
 v příloze č. 1 „Katalog prací“ PEDAGOGICKÉ A TVŮRČÍ PRÁCE došlo k vypuštění textu
v závorce (AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI) a dále došlo k přejmenování stávající třídy AP 2
ODBORNÝ ASISTENT nově na AP 2: ODBORNÝ ASISTENT, ODBORNÍK Z PRAXE, přičemž v této
třídě byla přidána třetí odrážka týkající se odborníka z praxe,
 v příloze č. 1 „Katalog prací“ OSTATNÍ PRÁCE došlo k přejmenování 10. třídy KVESTOR nově
na KVESTOR, PROREKTOR,
 v příloze č. 2 došlo nově k navýšení všech mzdových tarifů u akademických
a technickohospodářských pracovníků.
Rektor vysvětlil vyšší navýšení mzdového tarifu zejména pro mzdovou třídu AP3 docent a AP4
profesor z důvodu akreditačních procesů a konkurenceschopnosti v rámci dalších vysokých škol.
Senátorka dr. Kuncová se dotazovala ohledně vypuštění čl. 8 „Příplatek za garanci předmětu“
z Vnitřního mzdového předpisu. Rektor sdělil, že vypuštění příplatku za garanci předmětu bude
kompenzováno a bude zahrnuto do osobního ohodnocení akademického pracovníka, což bude
následně v rozhodnutí vedoucího katedry. Rektor dále informoval, že je toto vypuštění v souladu
s platnou legislativou a standardy akreditace, kde akreditace pojem garant předmětu nezná.
Dr. Kuncová se dále dotazovala na důvod zařazení odborníka z praxe do mzdové třídy AP2.
Rektor sdělil, že odborník z praxe může garantovat předměty díky své kvalifikaci a 5 letům praxe,
což asistent zařazený do mzdové třídy AP1 nemůže. Z toho důvodu došlo k zařazení odborníka
z praxe do této mzdové třídy, což je v souladu s vysokoškolským zákonem. Na základě ukotvení
odborníka z praxe ve Vnitřním mzdovém předpisu budou dále novelizovány navazující interní
směrnice VŠPJ. Dále rektor sdělil, že odborník z praxe bude vykonávat svoji pravidelnou činnost
na základě dohody o provedení práce, popřípadě dohody o pracovní činnosti a nepodléhá tedy
výběrovému řízení, jako je tomu u akademického pracovníka.
Senátor Mgr. Přibyl se dotazoval, zda se podaří za finanční podmínky 190 Kč/hod. získávat
odborníky z praxe. Rektor sdělil, že v návaznosti na ukotvení odborníka z praxe ve Vnitřním
mzdovém předpisu bude dále novelizováno také Rozhodnutí rektora.
Senátor dr. Dvořák vznesl dotaz ohledně komplexnosti definování kvalifikačních požadavků na
odborníka z praxe podle Vnitřního mzdového předpisu. Rektor sdělil, že vyhodnocení splnění
kvalifikačních požadavků odborníka z praxe je v kompetenci vedoucího katedry, a to po dohodě
s garantem programu.
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Senátorka dr. Dvořáková se dotazovala ohledně výkladu článku 5, odst. 6 Vnitřního mzdového
předpisu. Rektor sdělil, že osobní příplatek je vázán na činnosti, které jsou nadstavbou výkonu
akademického pracovníka a je tvořeno 3 pilíři – kvalitou výuky, kvalifikací akademického
pracovníka, SŘVK. Vedoucí katedry po 6 měsících budou posuzovat osobní příplatky
akademických pracovníků dle plnění činnosti, což vyplývá z revize SŘVK. Podle článku 5, odst. 7
má akademický pracovník nárok na osobní příplatek po dobu plnění podmínek, za kterých byl
přiznán.
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 Vnitřní mzdový předpis VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Ve 14:10 přišel host dr. Fiala.


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 2019, která bude vyplacena za měsíc
červen 2019 v měsíci červenci 2019.
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 2019.
Hlasování:
ANO = 13

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Ve 14:18 odešla senátorka dr. Görnerová

5. Různé


Rektor poděkoval senátorům za konstruktivní přístup k předložení materiálů.



Senátorka dr. Kuncová vznesla dotaz ohledně výstavby výukového centra, který se týkal
současného stavu a postupů prací. Rektor sdělil, že došlo ke zdržení oproti původnímu plánu, což
ale nezpůsobí celkové nedodržení plánu výstavby výukového centra. Výukové centrum bude
vybaveno interaktivními, disponibilními prostory, odpočinkovými zónami, popř. kavárnou.
Ve 14:25 odešla senátorka dr. Nováková.



Předsedkyně AS VŠPJ dr. Vojáčková poděkovala 4 členům studentské komory za jejich činnost
v senátu. Tito studenti budou v následujícím týdnu skládat státní závěrečné zkoušky a po
úspěšném zakončení studia přestanou být členy AS VŠPJ.



S předchozím bodem budou souviset možné doplňující volby do studentské komory, které
budou vyhlášeny na dalším zasedání AS VŠPJ. Předsedkyně AS VŠPJ dr. Vojáčková poprosila
přítomné senátory z řad akademických pracovníků o nahlášení do mandátové a volební komise.
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Předsedkyně AS VŠPJ dr. Vojáčková připomněla účast senátorů na promocích, které se budou
konat ve dnech 16. – 19. července 2019.

Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedání.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: nebyl stanoven.
Zapsala:

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Martin Folejtar

………….…………………………..…………….……..

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

………………………….…………………….……….…
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