Č. j.: VSPJ/01746/2021

Zápis 2/2021
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 11. května 2021 online distanční formou
Prezenční listina: viz Příloha č. 1
Z 32 členů Akademické rady VŠPJ (dále jen AR) na zasedání přítomno 23 členů AR.
Celkem přítomna nadpoloviční většina všech členů AR, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1)
2)

Aktuální stav a novinky na VŠPJ
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava
– k projednání, viz příloha
V souladu s § 12 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů se předkládá
Akademické radě VŠPJ k projednání návrh Výroční zprávy o činnosti Vysoké školy polytechnické
Jihlava za rok 2020 před jeho předložením Akademickému senátu VŠPJ.
Návrh usnesení ke hlasování:
Akademická rada VŠPJ projednala a bere na vědomí návrh Výroční zprávy o činnosti Vysoké školy
polytechnické Jihlava za rok 2020 a doporučuje jej k předložení do Akademického senátu VŠPJ.

3) Různé
Jednání zahájil a vedl předseda Akademické rady VŠPJ (AR), který přivítal všechny přítomné členy
Akademické rady VŠPJ a seznámil je s programem jednání.
Elektronickou verifikací zápisu byl předsedou AR pověřen doc. Horák.
Průběh jednání:
Bod 1) Aktuální stav a novinky na VŠPJ
V úvodu jednání předseda AR seznámil členy AR s aktuálním stavem a novinkami na VŠPJ:
a)

b)

Změny ve vedení a orgánech VŠPJ


1. dubna 2021 byly vyhlášeny volby do Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) a stanoveny
dny jejich konání na 4. a 5. května 2021. Téhož dne byl vyhlášen harmonogram voleb do AS
VŠPJ. 23. dubna 2021 byl zveřejněn zápis z mandátové komise ze dne 21. 4. 2021
a kandidátní listiny do akademické i studentské komory.



Ve dnech 4. a 5. května 2021 se uskutečnily řádné volby do Akademického senátu VŠPJ,
které rozhodly o jeho složení na tříleté funkční období od 23. 5. 2021 do 22. 5. 2024.
Ve volbách bylo zvoleno celkem 15 senátorů, deset do akademické komory a pět do komory
studentské. Kompletní výsledky voleb jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Akreditace


Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na svém zasedání č. 3/2021
konaném ve dnech 25. až 29. března 2021 rozhodla o udělení akreditace bakalářskému
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profesně zaměřenému studijnímu programu Zdravotně sociální péče se standardní dobou
studia tři roky v prezenční a kombinované formě studia na dobu 10 let.


c)

d)

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství na svém zasedání č. 4/2021
konaném ve dnech 22. až 26. dubna 2021 rozhodla o udělení akreditace navazujícímu
magisterskému profesně zaměřenému studijnímu programu Aplikovaná technika
pro průmyslovou praxi se standardní dobou studia dva roky v prezenční a kombinované
formě studia na dobu 10 let.

Změna vnitřních předpisů VŠPJ


Dne 11. března 2021 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy schválil podle § 14 odst. 1
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), pod čj. MSMT-5722/2021-2 Statut Správní rady Vysoké školy
polytechnické Jihlava



Dne 16. dubna 2021 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-10543/2021-1 Vnitřní mzdový předpis Vysoké
školy polytechnické Jihlava účinný od 1. května 2021.

Různé


Ve středu 3. března 2021 pořádala Katedra cestovního ruchu 1. odborné online diskusní
setkání k aktuálním problémům cestovního ruchu „NA SLOVÍČKO“ na téma Dopady
pandemie na cestovní ruch v regionech.



VŠPJ získala listinu Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 (ECHE), která
ji opravňuje k další účasti na programu Erasmus+ do roku 2027.



Ve zveřejněném programovém prohlášení Rady Kraje Vysočina pro období 2020-2024
v části vzdělávání je jedním z bodů Posílení spolupráce s terciárním stupněm vzdělávání,
především s ohledem na VŠPJ.



12. března 2021 byla VŠPJ oslovena Ministerstvem obrany ČR za účelem navázání
spolupráce v rámci iniciativy mapování českých technologických kapacit v oblasti EDTs



18. března 2021 se přednáškou doc. Ing. Zbyňka Bureše, Ph.D., na téma „Vliv prostředí
na neuronové zpracování a vjem zvuku“ VŠPJ zapojila poprvé do celostátní akce Týden
mozku, kterou pořádá Akademie věd ČR



18. března 2021 se konala již 12. jihlavská onkogynekologická konference s názvem
„KARCINOM DĚLOŽNÍHO HRDLA ON-LINE“, kterou pořádala Jihlavská medicínská akademie,
Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava a Katedra zdravotnických studií
VŠPJ.



22. března 2021 se VŠPJ připojila minutou ticha k iniciativě Minuta ticha, která
zorganizovala pietní akci k uctění památky přímých i nepřímých obětí koronaviru.



2. dubna 2021 se VŠPJ připojila k VIII. ročníku celostátní kampaně s názvem Česko svítí
modře, kterou organizuje platforma Naděje pro Autismus. Při příležitosti Světového dne
zvýšení povědomí o autismu svítil modře web VŠPJ a vznikla koláž z „modrofotek“, které
zaslali na VŠPJ studenti.



6. dubna 2021 se studenti VŠPJ v rámci předmětu Ekonomika veřejného sektoru setkali
v online prostředí s předsedou Senátu Parlamentu ČR Milošem Vystrčilem, který jim přiblížil
veřejnou politiku přednáškou na téma „Senát a dnešek“



14. dubna 2021 se studenti Katedry technických studií VŠPJ setkali v online prostředí
s vedoucím Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Petrem Pavlincem,
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který si pro ně připravil přednášku na téma „Řízení projektů velkých podnikových
informačních systémů“.


Studenti druhého ročníku programu Aplikovaná informatika získali první místo
v programovací soutěži UnIT Cahllenge, která se uskutečnila ve dnech 16. a 17. dubna
2021. První místo obsadili v kategorii Frontend zaměřené na vývoj frontendu webové
aplikace pro společnost Showmax Engineering.



21. dubna 2021 odstartoval pilotní epizodou se studentem ATPP Lukášem Indrou nový
podcast Polytechnicast, který bude nabízet prostřednictvím rozhovorů se studenty,
zaměstnanci VŠPJ a dalšími zajímavými hosty nové pohledy na oblast vzdělávání, vědy
a výzkumu a přibližovat veřejnosti dění na VŠPJ. Podcast vzniká kompletně celý v režii školy
– od úvodní znělky přes grafiku až po nahrávání v laboratoři zpracování signálu a multimédií
KTS.



Zaměstnanci VŠPJ se ve čtvrtek 22. dubna 2021 u příležitosti Dne země zapojili do úklidu
v okolí budovy VŠPJ v rámci osvětové akce Čistá Vysočina, kterou každoročně v dubnu
vyhlašuje Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý kraj.



4. května 2021 přijal rektor VŠPJ studentky oboru Všeobecná sestra, aby jim osobně
poděkoval za jejich práci v době epidemie a reprezentaci školy. Pozvání přijala také Jana
Lenghardová, staniční sestra infekčního oddělení Nemocnice Jihlava, pod jejímž odborným
vedením studentky v nemocnici působí.

Předseda AR poskytl jednotlivým členům akademické rady prostor pro jejich dotazy a připomínky.
V rámci diskuse k projednávanému bodu Ing. Čihák poděkoval členům Katedry cestovního ruchu VŠPJ
a vyzdvihl jejich aktivitu ve zrealizovaném marketingovém výzkumu mezi návštěvníky Kraje Vysočina,
který probíhal v letech 2019–2020. Informoval členy AR o tomto výzkumu, jehož zadavatelem byla
organizace Vysočina Tourism, p. o., a o zveřejněné závěrečné zprávě na webu Kraje Vysočina.
Předseda AR zodpověděl dotaz doc. Duška týkající se obměny vedení Kraje Vysočina a nastavení
pokračující spolupráce. Dále uvedl, že ve zveřejněném programovém prohlášení Rady Kraje Vysočina
pro období 2020–2024 v části vzdělávání je jedním z bodů Posílení spolupráce s terciárním stupněm
vzdělávání, především s ohledem na VŠPJ, které ukazuje směr a podporu Kraje Vysočina. Připravují
se také další projekty a začaly diskuse ohledně výstavby vysokoškolských kolejí.
K projednávanému bodu nebyly vzneseny ze strany přítomných členů AR VŠPJ již žádné další dotazy
či připomínky.
Akademická rada VŠPJ vzala na vědomí informace rektora o činnosti VŠPJ v uplynulém období.
Bod 2) Návrh Výroční zprávy o činnosti VŠPJ za rok 2020
V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. k) zákona o vysokých školách byl členům akademické
rady předložen k projednání návrh Výroční zprávy o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok
2020. Členové Akademické rady VŠPJ obdrželi návrh Výroční zprávy o činnosti VŠPJ za rok 2020 (VZČ
VŠPJ 2020) v elektronické podobě v časovém předstihu.
Předseda AR VŠPJ seznámil přítomné členy AR VŠPJ s obsahem VZČ VŠPJ 2020, která se skládá ze tří
částí – Hlavní části, Textové přílohy a z Tabulkové přílohy. Dále popsal změnu struktury VZČ VŠPJ
2020, kdy byl oproti předchozím letům přidán článek 12 reflektující činnosti vysoké školy v souvislosti
s dopady pandemie způsobené koronavirem SARS-CoV-2.
Poté stručně seznámil přítomné s obsahem hlavní části VZČ VŠPJ 2020, a to zejména s celkovým
hodnocením činností VŠPJ za rok 2020. Dále zmínil, že v průběhu roku 2020 se VŠPJ úspěšně podařilo
plnit všech sedm prioritních cílů tak, jak byly uvedeny v Plánu realizace Strategického záměru
vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2020. Protože některé cíle mají vazbu na delší časový
horizont, při hodnocení stupně naplňování těchto cílů se přihlíželo i k Dlouhodobému záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ na období
3/5

2016–2020. Důležitým článkem hodnocení činnosti VŠPJ za rok 2020 bylo i vyhodnocení naplňování
Institucionálního plánu VŠPJ pro roky 2019–2020, a to za období roku 2020.
Předseda AR VŠPJ poskytl jednotlivým členům Akademické rady VŠPJ prostor pro jejich další dotazy
k uvedenému dokumentu.
Jelikož k projednávanému bodu programu nebylo ze strany členů AR VŠPJ připomínek, dotazů
či návrhů na doplnění, bylo přistoupeno k hlasování o přijetí usnesení.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ projednala a bere na vědomí návrh Výroční zprávy o činnosti Vysoké školy
polytechnické Jihlava za rok 2020 a doporučuje jej k předložení do Akademického senátu VŠPJ.
PRO = 23

PROTI = 0

ZDRŽEL SE = 0

Bod 3) Různé
Předseda AR:
- Informoval přítomné o aktuálním stavu přijímacího řízení s tím, že v rámci 1. kola je k dnešnímu
dni 1 176 zaplacených přihlášek ke studiu.
-

Informoval členy AR o přijímání studentů do nově akreditovaných studijních programů.
Do bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče se bude přijímat
od akademického roku 2022/2023. Aktuálně se pracuje na přípravě přijímacího řízení do nového
magisterského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi s tím,
že na zasedání Akademického senátu VŠPJ dne 19. 5. 2021 budou předloženy podmínky
přijímacího řízení a studenti se budou přijímat již do akademického roku 2021/2022.

-

Poskytl informace týkající se podpory kvality vzdělávacích procesů na naší škole se zaměřením
na kvalitu distanční formy výuky a inovaci kurikula studijních programů s orientací
na implementaci metod online vzdělávání a bleand learningu do výuky. Inovace se plánuje
po částech. Pro každý studijní program byl garantem studijního programu vytipován jeden
nejvhodnější semestr, který projde analýzou možností distanční formy výuky a na kterém se náš
záměr pilotně ověří. Dále popsal konkrétní kroky plánované v tomto roce a uvedl, že snahou
je přinést našim studentům co nejkvalitnější online výuku. Na základě výsledků analýzy
se metody použijí v celém programu.

-

Zodpověděl dotaz doc. Čapka týkající se trendu podaných přihlášek na VŠPJ. V rámci tohoto
bodu také promítl členům AR VŠPJ graf zahrnující počet aktuálně podaných přihlášek ve srovnání
s referenčním a loňským rokem.

V rámci další diskuse se doc. Čapek dotázal na řešení studijní neúspěšnosti v prvním ročníku na VŠPJ,
který rektor zodpověděl. Dále rektor uvedl, že dochází ke sběru dat a sleduje se také prostupnost
do všech ročníků. Následně popsal plánované kroky ke snížení studijní neúspěšnosti.
Jiná témata k projednání nebyla vznesena, předseda AR poděkoval přítomným za účast, uvedl,
že doufá v uskutečnění dalšího zasedání již prezenční formou a jednání ukončil.
Další řádné zasedání se předpokládá v 2. pololetí roku 2021.
V Jihlavě dne 11. května 2021
Zapsala: Milena Vlčková, tajemník pro strategii a krizové řízení
Zápis ověřil (elektronicky): doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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Příloha č. 1 Zápisu 2/2021 ze zasedání Akademické rady VŠPJ konané dne 11. května 2021
Prezenční listina:
Přítomni:
Interní členové: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.; RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.; doc. PhDr. Lada
Cetlová, PhD.; RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA; doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D.;
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.; prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.; Ing. Ivica Linderová, PhD.;
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.; Mgr. Alena Štěrbová; doc. PhDr. Milan Tomka PhD.; doc. Ing. Zuzana
Tučková, Ph.D.; doc. PhDr. David Urban, Ph.D.; Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.; Dr. Ing. Vlastimil Vondra;
prof. Ing. František Zezulka, CSc. – 16 členů
Externí členové: doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.; Ing. Tomáš Čihák; doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.;
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.; Ing. Bc. Ota Kovář, CSc.; doc. Ing. Antonín Potěšil, CSc.; MUDr. Lukáš
Velev, MHA – 7 členů
Omluveni:
doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.; prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.; Ing. Jana Fialová, MBA; doc. MUDr.
Michal Otčenášek, CSc.; doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D.; Ing. Jaromír Řezáč; Ing. Libor Svoboda;
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – 9 členů
Dále přítomni:
Milena Vlčková (zapisovatelka, tajemník pro strategii a krizové řízení)
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