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Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 7/2020 ze dne 14. října 2020
Přítomni:

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

8 (viz prezenční listina)
3 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Ing. Kateřina Berková, Ph.D., PhDr. Lada Nováková, PhD., Pavla Lavingrová

Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.,
prorektorka RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA, prorektor doc. Ing. Zdeněk
Horák, Ph.D., Mgr. Alena Štěrbová (členka užšího vedení)

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


Dodatek č. 2 Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností VŠPJ za rok 2019/2020 – ke schválení podle § 9 odst. 1e) zákona o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon)



Návrh na jmenování nového interního člena Akademické rady VŠPJ, a to Ing. Miloslava Vilímka,
Ph.D. (garant studijního programu Aplikované strojírenství) – předchozí souhlas podle § 9
odst. 1f) zákona

4. Příprava voleb do 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 = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D.
a Mgr. Martinu Černou, Ph.D. a zapisovatelku Ing. Stanislavu Dvořákovou, Ph.D., a navrhla o tomto
návrhu hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

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

a)

Změny ve vedení a orgánech školy
- Na základě předchozího souhlasu Akademického senátu VŠPJ ze dne 22. června 2020 byla
s účinností od 15. září 2020 opětovně jmenována členkou Disciplinární komise VŠPJ
RNDr. Jitka Ryšková, akademická pracovnice Katedry cestovního ruchu.
- Na základě vyjádření a předchozího souhlasu Akademického senátu VŠPJ ze dne 31. srpna
2020 byla s účinností od 1. září. 2020 jmenována RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D.,
MBA, prorektorem pro strategii a vnější vztahy a novým interním členem Akademické
rady VŠPJ.
- S účinností od 7. listopadu 2020 byli ministrem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
opětovně jmenováni členy Správní rady VŠPJ na dobu šesti let Ing. Milan Macholán
a Milan Štěch. Jejich funkční období končí dnem 6. listopadu 2026.

b)

Počty zapsaných studentů
Ke dni 14. 10. 2020 je v rámci všech tří kol přijímacího řízení zapsáno ke studiu v bakalářských
a magisterských studijních programech a oborech pro akademický rok 2020/2021 celkem 1320
studentů, z toho 733 studentů v prezenční formě studia a 587 studentů v kombinované formě
studia. Počet zapsaných studentů v prezenční i kombinované formě je o 175 nižší než ve
srovnatelném období předchozího akademického roku, avšak o 81 vyšší než v příjímacím řízení
pro referenční rok 2017/2018.

c)

Změna vnitřních předpisů VŠPJ
Dne 8. září 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2
zákona pod čj.: MSMT-35709/2020-1 Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické
Jihlava.

d)

Různé


Dne 2. srpna 2020 rektor VŠPJ uctil památku obětí vykonstruovaných politických procesů
položením květin u památníku u VŠPJ.



Dne 21. srpna 2020 se zástupci VŠPJ zúčastnili posledního rozloučení s dr. Ladislavem
Jirků, emeritním rektorem VŠPJ, který stál při jejím zrodu, a téhož dne uctili položením
květin u pamětní desky na Masarykově náměstí v Jihlavě památku Evžena Plocka, který se
v roce 1969 upálil na protest proti okupaci Československa a normalizaci.



Dne 17. září 2020 se v aule VŠPJ konala 11. jihlavská onkologická konference: Karcinom
endometria, kterou pořádala Jihlavská medicínská akademie, Nemocnice Jihlava a VŠPJ.



Ve dnech 3. – 10. října 2020 uspořádala VŠPJ v areálu Legionářů Výstavu na stromech –
Práce (bez) budoucnosti. Jednalo se o celorepublikový happening konající se během Týdne
důstojné práce a upozorňující na ožehavá témata naší každodenní spotřeby.

3. Materiály předložené rektorem VŠPJ


Dodatek č. 2 Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností VŠPJ za rok 2019/2020
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor stručně seznámil přítomné s Dodatkem č. 2 Zprávy o vnitřním hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok
2019/2020 (Dodatek č. 2 ZVHK VŠPJ 2019/2020). Uvedl, že Dodatek č. 2 ZVHK VŠPJ 2019/2020
popisuje procesy a výsledky dosažené v akademickém roce 2019/2020, v případě ukazatelů
spojených s finančním rokem dosažené v roce 2018, s cílem zlepšení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností na VŠPJ. Navazuje na vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností na VŠPJ konané v roce 2018, které zachycovalo výsledky
hodnocení kvality za období 2014–2017.
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Cílem hodnocení kvality je posouzení všech oblastí činnosti VŠPJ (vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností) ve sledovaném období, návrh doporučení ke zlepšení, výběr priorit
dalšího zlepšování VŠPJ a následná implementace do praxe. Výsledky komplexního vnitřního
hodnocení kvality jsou promítnuty do strategie VŠPJ.
V Dodatku č. 2 ZVHK VŠPJ 2019/2020 jsou v každé hodnocené oblasti uvedeny dosažené
výsledky ve sledovaném období, plnění doporučení pro zlepšení kvality uvedená ve Zprávě
o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy
polytechnické Jihlava (ZVHK VŠPJ) a doporučení pro další rozvoj.
Doporučení ke zlepšení uvedená v Dodatku č. 2 ZVHK VŠPJ 2019/2020, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností VŠPJ jsou následně promítnuta do Plánu realizace strategického záměru
vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2020.
Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VŠPJ obsahuje politiku kvality, z ní
definované cíle kvality, identifikované a popsané procesy školy a k nim stanovená kritéria
a standardy pro hodnocení kvality, odpovědné osoby, postupy a metody zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality školy.
Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VŠPJ pokrývá všechny oblasti činnosti,
které jsou seskupeny do tří základních procesů: hlavní procesy, řídící procesy a podpůrné
procesy. Hlavní procesy zahrnují činnost vzdělávací, tvůrčí činnost a tzv. třetí roli vysoké školy.
Řídící procesy jsou tvořeny strategickým řízením, finančním řízením a řízením kvality. Podpůrné
procesy zahrnují provoz školy, činnost podpůrných útvarů a účelových zařízení VŠPJ.
Ze strany senátorů (Dr. Kuncová a Dr. Vojáčková) byly dotazy na čísla v různých tabulkách
v dokumentu. Prorektorka Dr. Cimbálníková některé údaje vysvětlila, ostatní budou ověřeny,
případně doplněny poznámkou.
Jelikož k Dodatku č. 2 Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností VŠPJ za rok 2019/2020 nebylo ze strany senátorů dalších dotazů,
připomínek ani návrhů na doplnění, bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení:
Akademický senát projednal a schvaluje Dodatek č. 2 Zprávy o vnitřním hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ za rok 2019/2020.
Hlasování:
ANO = 11


NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

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. Miloslava Vilímka, Ph.D. garanta studijního programu
Aplikované strojírenství. Tento záměr odůvodnil tím, že požadavkem vedení VŠPJ je, aby
interními členy AR VŠPJ byli zejména garanti studijních programů a oborů a členové užšího
vedení VŠPJ. S Dr. Vilímkem byla věc předem projednána a jmenovaný s tímto záměrem vyslovil
souhlas. 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. Miloslava Vilímka, Ph.D.,
interním členem Akademické rady VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0
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SCHVÁLENO

4. Příprava voleb do Akademického senátu VŠPJ
Předsedkyně AS VŠPJ seznámila senátory s termínem a způsobem vyhlášení voleb do AS VŠPJ,
s jejich harmonogramem, způsobem tvorby kandidátní listiny a způsobem průběhu voleb do AS
VŠPJ, jakož i se zřízením volební a mandátové komise.
Jako předsedu volební komise navrhla Ing. Petra Scholze, DiS., Ph.D. a jako předsedu mandátové
komise Ing. Kateřinu Berkovou, Ph.D.
Jelikož k projednávanému bodu programu nebylo ze strany senátorů žádných dotazů, návrhů ani
připomínek, bylo přistoupeno k hlasování:
Akademický senát projednal a vyhlásil harmonogram a způsob voleb do Akademického senátu
VŠPJ a současně schválil složení volební a mandátové komise a jmenoval předsedou volební
komise Ing. Petr Scholze, DiS., Ph.D., a předsedou mandátové komise Ing. Kateřinu Berkovou,
Ph.D.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Harmonogram voleb a složení volební a mandátové komise jsou přílohou zápisu.
5. Různé
-

Pan rektor informoval senátory, že se připravuje Strategický záměr a Institucionální plán, který
bude projednán na příštím zasedání AS.

Na pana rektora a přítomné prorektory byly od senátorů vzneseny následující dotazy:
-

Mohla by se zefektivnit informovanost ohledně studentských projektů? Zejména, zda studenti
získali navržená stipendia a jak byl projekt posouzen. – Tento podnět bude projednán na vedení
VŠPJ.

-

Jak budou probíhat kontroly výuky v ZOOM, ve vztahu s obavou některých studentů sdělovat
na výuce určité osobní informace před osobami, které nejsou součástí dané skupiny? Bude
nějakým způsobem připomenuto studentům, že nahrávání on-line výuky bez předchozího
souhlasu přítomných, je neetické? – prorektorka Dr. Borůvková tento podnět projedná
a v případě potřeby napíše příslušný e-mail.

-

Dal by se vchod do menzy opatřit zámkem s čtečkou čipů tak, jak je severní vchod? Aby
pracovníci VŠPJ nemuseli po obědě budovu obíhat, zejména za špatného počasí. – K uzavření
vchodu do menzy došlo z důvodu trasování a hygieny. Tento podnět bude projednán
s kvestorem a technickým odborem.

Pan rektor poděkoval senátorům, že se sešli v hojném počtu i za těchto nepříznivých podmínek
a bylo projednáno to, co bylo potřeba.
Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedání.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: stanoven na středu 4. listopadu 2020 od 13.30 hod.
Zapsala:

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

………….…………………………..…………….……..

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

………………………….…………………….……….…
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