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Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 5/2021 ze dne 26. května 2021
Přítomni:

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

10 (viz prezenční listina)
5 (viz prezenční listina)

Omluveni:
Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.; prorektorka RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková,
Ph.D., MBA; prorektorka RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.; prorektor doc. Ing. Zdeněk
Horák, Ph.D.; prorektor prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.; kancléř Miloslav Vytasil

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1.

Zahájení

2.

Volba předsedy Akademického senátu VŠPJ

3.

Volba místopředsedů Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) – místopředsedy za akademickou
komoru AS VŠPJ a místopředsedy za studentskou komoru AS VŠPJ

4.

Různé
-

Navržení zástupce z řad studentů AS VŠPJ a jeho náhradníka do Studentské komory Rady
vysokých škola (RVŠ)

-

Nominace zástupce z řad studentů AS VŠPJ do kolegia rektora

1. Zahájení
Bývalá předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) dr. Vojáčková přivítala přítomné senátory
a hosty, seznámila je s programem jednání. Dále je seznámila s pravidly vedení zasedání AS VŠPJ,
dokud není zvolen nový předseda AS VŠPJ. Dr. Vojáčková navrhla hlasovat o tom, že může vést
zasedání.
Hlasování:
ANO = 14

NE = 0

ZDRŽEL SE = 1

SCHVÁLENO

Dr. Vojáčková se ujala vedení zasedání AS VŠPJ a vyzvala přítomné k doplnění programu.
Jelikož ze strany senátorů nebylo k programu žádných připomínek či návrhů na jeho doplnění,
předsedkyně AS VŠPJ o něm navrhla hlasovat.
Hlasování:
ANO = 15

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté dr. Vojáčková navrhla jako zapisovatelku Ing. Stanislavu Dvořákovou, Ph.D. a ověřovatele
zápisu Ing. Bc. Karla Dvořáka, Ph.D. a Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D. a navrhla o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování:
ANO = 15

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

- O slovo se přihlásil rektor prof. Báča. Přítomné senátory přivítal, poblahopřál jim ke zvolení
a popřál hodně sil do společné spolupráce s vedením VŠPJ. Dále dodal, že doufá, že se členům AS
a vedení VŠPJ bude dobře spolupracovat při spolurozhodování o důležitých věcech v činnosti VŠPJ
a škola se bude dále rozvíjet.
2. Volba předsedy Akademického senátu VŠPJ
Ze strany senátorů byl v případě voleb předsedy a místopředsedů AS VŠPJ navržen postup tajného
hlasování. Jelikož nebylo ze strany senátorů k tomuto návrhu žádných dotazů ani připomínek,
přistoupilo se k samotným volbám.
Dr. Vojáčková poté navrhla nominaci níže uvedených senátorů za členy volební komise pro všechny
volby:
• Mgr. Martina Černá, Ph.D – předseda
• Ing. Martina Chalupová, Ph.D. – člen
• Veronika Krčmářová – člen
Všichni jmenovaní vyslovili s návrhem souhlas a dr. Vojáčková poté nechala o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování:
ANO = 15

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO
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a) Volba předsedy AS VŠPJ
Podle Volebního řádu Akademického senátu čl. 3, odst. 1, je předseda AS VŠPJ volený z řad členů
akademické komory AS VŠPJ a vítězí kandidát s nadpolovičním počtem hlasů všech členů AS VŠPJ
(tj. nejméně 8 hlasů). Do tajného hlasování na funkci předsedy AS VŠPJ byla jako jediná navržena
Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D., která vyslovila se svojí kandidaturou souhlas.
Následně bylo přistoupeno k tajné volbě předsedy Akademického senátu VŠPJ, kterým byla
počtem 10 hlasů zvolena Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.
Rektor připomněl, že zvolený předseda AS VŠPJ se rovněž stává členem kolegia rektora.
3. Volba místopředsedů Akademického senátu VŠPJ – místopředsedy za akademickou komoru
AS VŠPJ a místopředsedy za studentskou komoru AS VŠPJ
Volby místopředsedů budou probíhat tajně, postupně a odděleně se stejnou volební komisí jako
v případě volby předsedy AS VŠPJ. Jelikož nebylo ze strany senátorů k tomuto návrhu žádných
dotazů ani připomínek, přistoupilo se k samotným volbám.
a) Volba místopředsedy za akademickou komoru AS VŠPJ
V případě první volby místopředsedy za akademickou komoru AS VŠPJ bude zvolen kandidát
s nadpolovičním počtem hlasů všech členů akademické komory AS VŠPJ (tj. nejméně 6 hlasů).
Do tajného hlasování na funkci místopředsedy za akademickou komoru AS VŠPJ byla navržena
Ing. Martina Kuncová, Ph.D., která vyslovila se svojí kandidaturou souhlas.
Následně bylo přistoupeno k tajné volbě místopředsedy za akademickou komoru AS VŠPJ,
kterým byla zvolena počtem 8 hlasů Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
b) Volba místopředsedy za studentkou komoru VŠPJ
V případě druhé volby místopředsedy za studentskou komoru AS VŠPJ bude zvolen v prvním
kole kandidát s nadpolovičním počtem hlasů všech členů studentské komory AS VŠPJ (tj.
nejméně 3 hlasy).
Do tajného hlasování na funkci místopředsedy za studentskou komoru AS VŠPJ byla navržena
Zuzana Lasáková, která vyslovila se svojí kandidaturou souhlas. Dále byla navržena Adiya Zhalel,
ta nevyslovila souhlas s kandidaturou.
Následně bylo přistoupeno k tajné volbě místopředsedy za studentskou komoru AS VŠPJ,
kterým byla zvolena počtem 4 hlasů Zuzana Lasáková.
4. Různé
−

Hlasování o navržení zástupce z řad studentů AS VŠPJ a jeho náhradníka do Studentské komory
Rady vysokých škol (RVŠ)
Předsedkyně AS VŠPJ navrhla hlasování o nominaci zástupce z řad studentů AS VŠPJ a jeho
náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol (RVŠ).
Za studentkou komoru byl jako delegát do Studentské komory RVŠ navržen Šimon Hajník, který
se svojí nominací vyslovil souhlas.
Hlasování:
ANO = 14

NE = 0

ZDRŽEL SE = 1

SCHVÁLENO

Náhradníkem delegáta do Studentské komory RVŠ byl navržen Petr Wolf, který se svojí nominací
vyslovil souhlas.
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Hlasování:
ANO = 15

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Akademický senát VŠPJ zvolil delegátem do Studentské komory Rady vysokých škol senátora
Šimona Hajníka a náhradníkem delegáta do Studentské komory Rady vysokých škol senátora
Petra Wolfa.
−

Nominace zástupce z řad studentů AS VŠPJ do kolegia rektora
Rektor požádal senátory ze studentské komory AS VŠPJ o nominaci jejich zástupce do kolegia
rektora jako svého poradního orgánu.
Studentská komora AS VŠPJ navrhla jako svého zástupce do kolegia rektora senátorku Adiya
Zhalel, která vyslovila se svojí nominací souhlas.
Hlasování:
ANO = 15

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Zástupcem studentské komory Akademického senátu VŠPJ v kolegiu rektora se stává Adiya
Zhalel.
Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na prvním
zasedání Akademického senátu VŠPJ v novém funkčním období.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: druhá polovina června 2021
Zapsala:

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.

………….…………………………..…………….……..

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

………………………….…………………….……….…
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