Č. j.: VSPJ/04584/2019
Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 4/2019 ze dne 4. září 2019
Přítomni:

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

8 (viz prezenční listina)
1 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Ing. Kateřina Berková, Ph.D., PhDr. Lenka Görnerová, PhD., Ondřej Havlík, Pavla

Lavingrová, Martin Šrámek
Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektor doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.,
prorektorka Mgr. Alena Štěrbová, kancléř Miloslav Vytasil, student Dominik Göttler

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


Návrh na jmenování nového interního člena Akademické rady VŠPJ, a to Ing. Ivici Linderové,
PhD., (garantky studijního programu Cestovní ruch) – předchozí souhlas podle § 9 odst. 1f)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách)



Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ do studijního oboru Kvalita a bezpečná
péče ve zdravotnictví v rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví pro
akademický rok 2020/2021 – ke schválení podle § 9 odst. 1g) zák.



Návrh změny Investičního plánu VŠPJ pro rok 2019 spočívající v navýšení čerpání
FRIM o 486 tis. Kč na vývoj a stavbu XR-Buggy v rámci studentské činnosti – ke
schválení podle § 9 odst. 1c) zákona

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 = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Petra Scholze, DiS., Ph.D., a Mgr.
Martinu Černou, Ph.D. a zapisovatelku Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D., a navrhla o jednotlivých
návrzích hlasovat.
Hlasování na zapisovatelku Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D.:
ANO = 9
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Hlasování na ověřovatele zápisu Ing. Petra Scholze, DiS., Ph.D.:
ANO = 8
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
Hlasování na ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Černou, Ph.D.:
ANO = 8
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO

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

b)

Změny ve vedení a orgánech VŠPJ


Na základě předchozího souhlasu Akademického senátu VŠPJ ze dne 12. června 2019 byli
s účinností od 4. srpna 2019 jmenováni novými členy Disciplinární komise VŠPJ Jiří
Zamazal, student studijního oboru Cestovní ruch a Tereza Demčilová, studentka
studijního oboru Finance a řízení.



Ke dni 31. srpna 2019 rezignovala na pozici interního člena Akademické rady VŠPJ
a člena užšího vedení RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Změna Organizační struktury VŠPJ
Dne 12. června 2019 rozhodl Akademický senát VŠPJ na návrh rektora o změně Organizační
struktury VŠPJ, s účinností od 1. července 2019, spočívající:
- v přesunutí Oddělení marketingu a propagace pod kvestora,

c)

-

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.

Akreditace
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na svém zasedání dne 23. května
2019 rozhodla o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu
programu Cestovní ruch se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě
studia na období 5 let.

d)

Počty přijatých studentů
K dnešnímu dni je v rámci všech tří kol přijímacího řízení zapsáno ke studiu v bakalářských
a magisterských studijních programech a oborech pro akademický rok 2019/2020 celkem
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1090 studentů, z toho 586 studentů v prezenční formě studia a 504 studentů v kombinované
formě studia. Počet zapsaných studentů v prezenční i kombinované formě je o 420 vyšší než
ve srovnatelném období předchozího akademického roku.
e)

Změna vnitřních předpisů VŠPJ
Dne 27. června 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-22003/2019-1 Vnitřní mzdový předpis Vysoké
školy polytechnické Jihlava.

f)

Různé


Dne 14. června 2019 se v aule a parku Legionářů konala konference pro laickou
i odbornou veřejnost s názvem „Řešení krizových situací v ČR a v zahraničí“, kterou
pořádala Nemocnice Jihlava p. o. ve spolupráci s Katedrou zdravotnických studií VŠPJ.
V rámci této akce proběhly ukázky techniky a vybavení jednotlivých složek IZS s možností
praktického nácviku první pomoci, ukázky vybavení Armády ČR, vybavení Lékařů bez
hranic, prezentace činnosti Amnesty International a ČČK.



Ve dnech 13. – 14. června 2019 hostilo Projektové centrum VŠPJ zástupce projektových
center z 24 univerzit a vysokých škol z celé České republiky. Na pravidelném setkávání
vysokých škol v rámci projektu „CRP Kompetence, projekty, procesy!!! VŠ“ projektoví
a finanční manažeři sdílí své zkušenosti s realizací investičních a neinvestičních projektů
financovaných ze strukturálních fondů. V rámci této platformy je také prostor pro získání
dostupných informací o přípravě nového plánovacího období pro evropské fondy.



VŠPJ společně s Krajem Vysočina, Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní
Jihlava a společností Bosch Diesel s. r. o. bude od začátku nového školního roku
partnerem společnosti IBM v projektu P-Tech. Projekt, který má umožnit propojení
firemního a vysokoškolského prostředí, dává mladým lidem možnost rozvíjet jejich
schopnosti nejen technické, ale i z oblasti IT.



Ve dnech 24. – 26. června 2019 proběhlo v Madridu setkání klinických anatomů z celého
světa International Congress of Anatomia Clinica, jako společný výroční kongres
European Association of Clinical Anatomy (EACA) a International Symposia of Clinical
and Applied Anatomy (ISCAA). Valné shromáždění EACA na svém zasedání zvolilo prof.
MUDr. Václava Báču, Ph.D., do pozice Honorary Vice-President výkonného výboru
European Association of Clinical Anatomy, organizace sdružující odborníky v oblasti
klinické anatomie z celého světa.



Ve dnech 16. – 19. července 2019 probíhaly na VŠPJ promoční akty napříč všemi
studijními programy a obory. Studium ukončilo prvních 6 absolventů bakalářského
studijního technického programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi.



V neděli dne 4. srpna 2019 uctili zástupci vedení VŠPJ památku obětí vykonstruovaných
politických procesů položením květin u památníku u VŠPJ.



Dne 1. října 2019 od 14.00 hod. se v areálu Pivovarské restaurace v Jihlavě uskuteční
3. Akademický a absolventský den k neformálnímu zahájení nového akademického roku.



Dne 9. října 2019 se na VŠPJ uskuteční druhý ročník akce podpory studentských
podnikatelských projektů Rozjezdy.



Dne 16. října 2019 od 15.00 hod. se v DKO v Jihlavě uskuteční slavnostní imatrikulace, na
kterou jsou všichni srdečně zváni.
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Dne 16. října se na VŠPJ uskuteční konference HUMANITAS 2019, jejímž cílem je vytvořit
prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci
a zdravotnictví a odborníků z praxe v pomáhajících profesích.



Ve dnech 5. – 6. listopadu se na VŠPJ uskuteční JobStart 2019 – Veletrh pracovních
příležitostí pro studenty a absolventy, na který jsou všichni srdečně zváni.



Dne 14. listopadu 2019 proběhnou na VŠPJ oslavy 30. výročí „Sametové revoluce“



Dne 27. listopadu 2019 proběhne konference Katedry technických studií

3. Materiály předložené rektorem VŠPJ


Návrh rektora na jmenování nového interního člena Akademické rady VŠPJ
Rektor seznámil senátory se záměrem vedení VŠPJ jmenovat jako nového interního člena
Akademické rady VŠPJ (AR VŠPJ) Ing. Ivicu Linderovou, PhD., garanta studijního programu
Cestovní ruch, na místo RNDr. Mgr. Stanislavy Pachrové, Ph.D., která dnem 31. srpna 2019
rezignovala 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 VŠPJ.
Jelikož ze strany přítomných senátorů nebylo k tomuto bodu programu žádných dotazů,
návrhů či připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát VŠPJ dává rektorovi souhlas ke jmenování Ing. Ivici Linderové, PhD.,
interním členem Akademické rady VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 9



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ do studijního oboru Kvalita a bezpečná péče ve
zdravotnictví v rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví pro akademický rok
2020/2021
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory s přijímacím řízením pro AR 2020/2021 do studijního oboru Kvalita
a bezpečná péče ve zdravotnictví v rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví.
Termín uzávěrky přihlášek 1. kola je 11. 3. 2020 a 2. kola 8. 4. 2020.
Termín přijímacích zkoušek 1. kola je 25. 3. 2020 a 2. kola 22. 4. 2020.
Jelikož ze strany přítomných senátorů nebylo k tomuto bodu programu žádných dotazů,
návrhů či připomínek, bylo přistoupeno k hlasování o schválení podmínek přijímacího řízení
na VŠPJ pro uvedený studijní obor pro akademický rok 2020/2021.
Akademický senát schvaluje podmínky přijímacího řízení na VŠPJ 2021 do studijního oboru
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví v rámci studijního programu Specializace ve
zdravotnictví pro akademický rok 2020/2021.
Hlasování:
ANO = 9



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh změny Investičního plánu VŠPJ pro rok 2019
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory s návrhem vedení VŠPJ v rámci podpory studentské činnosti změnit
Investiční plán VŠPJ pro rok 2019. Změna spočívá v navýšení čerpání Fondu reprodukce
investičního majetku o částku 486 tis. Kč na vývoj a stavbu plně funkčního vozidla kategorie
Buggy studenty školy.
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K projednávanému body padlo několik dotazů zaměřených na složení studentského týmu,
časový plán projektu a budoucí využití vozidla. Na všechny dotazy zástupci řešitelského týmu
odpověděli. Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a schvaluje změnu Investičního plánu VŠPJ pro rok 2019
spočívající v navýšení čerpání Fondu reprodukce investičního majetku o částku 486 tis. Kč
na vývoj a stavbu plně funkčního vozidla kategorie Buggy.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

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 ukončení studia
senátorů za studentskou komoru AS VŠPJ Elišky Chaloupkové, Veroniky Otrubové, Martina
Folejtara a Dominika Janáka. V současné době chybí v AS VŠPJ jeden senátor za studentskou
komoru, kterého již nelze nahradit žádným řádně zvoleným náhradníkem.
Termín voleb byl stanoven na dny 29. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hod. a 30. 10. 2019 od 09:00 do
14:00 hod. Složení volební komise bude zveřejněno nejpozději do 10. 10. 2019. 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

5. Různé


Členové studentské komory AS byli požádáni, aby připravili jmenný seznam nominací 1-5
akademických pracovníků pro návrh na udělení ceny za vzdělávací činnost v prvním ročníku
Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.
Součástí by mělo být i zdůvodnění návrhu. Termín 30. 9. 2019.

Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedání.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: dne 9. října 2019 ve 13.15 hod.
Zapsala:

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

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

.……………………………………………………….….

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

………….…………………………..…………….……..

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

………………………….…………………….……….…
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