Č. j.: VSPJ/00689/2020
Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 1/2020 ze dne 5. února 2020

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., Ph.D., Pavlína Tučková,
Jitka Faltýnová, Pavla Lavingrová, Hana Vojtová

Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka Mgr. Alena Štěrbová, kancléř
Miloslav Vytasil

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


Návrh nového bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Zdravotně sociální
pracovník se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě – k vyjádření
podle § 9 odst. 2a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon)



Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2020/2021 (Studijní program
Aplikované strojírenství) – ke schválení podle § 9 odst. 1g) zákona



Návrh na jmenování nových členů Disciplinární komise VŠPJ, a to PhDr. Vlasty Řezníkové,
Ph.D., akademické pracovnice Katedry sociální práce, PhDr. Lady Novákové, PhD.,
akademické pracovnice Katedry zdravotnických studií (obě opětovné jmenování s účinností
od 1. 3. 2020 z důvodu ukončení funkčního období) a Taťány Izajové, studentky studijního
programu Aplikovaná informatika (rovněž s účinností od 1. 3. 2020 z důvodu ukončení
funkčního období stávajícího člena Jany Bláhové) – k udělení souhlasu ke jmenování podle
§ 9 odst. 1f) zákona

3. Informace rektora o novinkách na VŠPJ
4. 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. Bc. Karla Dvořáka, Ph.D.
a Dominika Göttlera a zapisovatelku Ing. Stanislavu Dvořákovou, Ph.D., a navrhla o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

2. Materiály předložené rektorem VŠPJ


Návrh nového bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Zdravotně sociální
pracovník se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor stručně seznámil senátory s návrhem výše uvedeného studijního programu s tím, že
po vyjádření Akademického senátu VŠPJ bude předložen ke schválení Akademické radě VŠPJ
společně se žádostí o jeho akreditaci.
Do poloviny roku 2020 by pak měla být předložena Národnímu akreditačnímu úřadu pro
vysoké školství žádost o jeho akreditaci.
Nyní je na VŠPJ fungující studijní obor stejného názvu, kterému bude končit akreditace.
Senátoři připomínkovali, aby v hlavičce dokumentu bylo uvedeno, že se jedná o bakalářský
studijní program.
Jelikož k předloženému návrhu studijního programu nebylo ze strany senátorů dotazů ani
připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a bere na vědomí návrh nového bakalářského profesně
zaměřeného studijního programu Zdravotně sociální pracovník se standardní dobou studia
3 roky v prezenční a kombinované formě.
Hlasování:



ANO = 9
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Návrh podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2020/2021 (Studijní
program Aplikované strojírenství)
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory s přijímacím řízením pro AR 2020/2021 do bakalářského studijního
programu Aplikované strojírenství v prezenční a kombinované formě.
Termín uzávěrky přihlášek 1. kola je 11. 5. 2020, 2. kola 21. 7. 2020 a 3. kola 18. 8. 2020.
Jelikož ze strany přítomných senátorů nebylo k tomuto bodu programu žádných dotazů,
návrhů či připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát schvaluje podmínky přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok
2020/2021 do bakalářského studijního programu Aplikované strojírenství v prezenční
a kombinované formě.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Odešel senátor A. Přibyl.


Návrh na jmenování nových členů Disciplinární komise VŠPJ
Rektor seznámil senátory s končícím funkčním obdobím tří členů Disciplinární komise VŠPJ
(DK VŠPJ) ke dni 29. 2. 2020, a to PhDr. Vlasty Řezníkové, Ph.D., akademické pracovnice
Katedry sociální práce, PhDr. Lady Novákové, PhD., akademické pracovnice Katedry
zdravotnických studií a Jany Bláhové, studentky oboru Aplikovaná informatika.
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Místo nich rektor navrhuje jmenovat tři nové členy DK VŠPJ, a to opětovně PhDr. Vlastu
Řezníkovou, Ph.D., akademickou pracovnici Katedry sociální práce a PhDr. Ladu Novákovou,
PhD., akademickou pracovnici Katedry zdravotnických studií. Dále nově Taťánu Izajovou,
studentku studijního oboru Aplikovaná informatika, všechny s účinností od 1. 3. 2020 do
28. 2. 2022.
Jelikož ze strany přítomných senátorů nebylo k tomuto bodu programu žádných dotazů,
návrhů či připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát dává rektorovi souhlas ke jmenování PhDr. Vlasty Řezníkové, Ph.D.,
akademické pracovnice Katedry sociální práce, PhDr. Lady Novákové, PhD., akademické
pracovnice Katedry zdravotnických studií a Taťány Izajové, studentky studijního programu
Aplikovaná informatika za členy Disciplinární komise VŠPJ s účinností od 1. 3. 2020.
Hlasování:
ANO = 8

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

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

Akreditace
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na svém zasedání dne 24. října 2019
rozhodla o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu
Aplikované strojírenství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě
studia na období 5 let. Rozhodnutí VŠPJ obdržela dne 19. 12. 2019.
b) Rozpočet
Ministerstvo zveřejnilo rozpis rozpočtů pro vysoké školy na rok 2020. Vedení VŠPJ se podařilo
vyjednat navýšení rozpočtu o cca 6 milionů korun.

c)

Různé


Dne 18. prosince 2019 se v prostorách VŠPJ uskutečnil Den s technikou, v rámci něhož
mohli zájemci z řad studentů středních škol navštívit laboratoře Katedry technických
studií.



Dne 15. ledna se na VŠPJ uskutečnil 6. ročník soutěže pro studenty čtvrtých ročníků
středních odborných škol s názvem Účtování versus účetnictví a turnaj ve finanční
gramotnosti pro třetí ročníky Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední
odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.



Dne 17. února 2020 proběhne slavnostní otevření nového výukového centra VŠPJ. Tyto
prostory budou uvedeny do normálního provozu od příštího akademického roku. Letos
bude zkušební provoz pro odladění a vyzkoušení prostor a techniky.



Dne 27. února 2020 se v prostorách VŠPJ uskuteční Den otevřených dveří pro zájemce
o studium.



Ve dnech 4. – 5. března 2020 se na VŠPJ uskuteční 15. ročník mezinárodní konference
Aktuální problémy cestovního ruchu na téma OVERTOURISM – RIZIKO PRO DESTINACE,
pořádané pod záštitou Ing. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj ČR, hejtmana
Kraje Vysočina a primátorky statutárního města Jihlava.



Dne 18. března 2020 proběhne slavnostní otevření CP factory v prostorách nově
otevřeného Výukového centra VŠPJ.

4. Různé


Někteří pracovníci si opakovaně stěžují na neinformovanost především o změnách v IS školy.
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Zazněl dotaz ohledně možnosti psaní závěrečných prací ve slovenštině. Toto možné není.
Studenti studují program v češtině (nebo angličtině). Od začátku jejich studia jsou daná
pravidla ve vnitřních předpisech VŠPJ. Ve zkušebním řádu VŠPJ je jasně definováno, že
závěrečná práce může být psaná v češtině nebo angličtině.



Dále byl vynesen dotaz, proč změna směrnice pro závěrečné práce byla provedena zrovna
v době před odevzdáváním některých závěrečných prací. Tyto změny vnitřních předpisů VŠPJ
probíhají tak, aby byly ve vzájemném souladu. Vzhledem k tomu, že se závěrečné práce
odevzdávají 3x za rok, je problém naplánovat termín tak, aby se žádného studenta přímo
nedotkl.

Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedání.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: stanoven na čtvrtek 2. dubna 2020 od 13.15 hod.
Zapsala:

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Dominik Göttler

………….…………………………..…………….……..

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

………………………….…………………….……….…
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