č.j. KR/10/00205 – 10/04387

Zápis 2/2010
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 16. září 2010 v budově vysoké školy

Účast:
dle prezenční listiny – z 20 členů akademické rady na zasedání přítomno 13, což byla
nadpoloviční většina všech členů AR nutná pro usnášeníschopnost orgánu.
Hostem jednání byla prorektorka pro rozvoj Mgr. Alena Štěrbová, prorektor pro výzkum,
vývoj a zahr. vztahy doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. a kvestor Ing. Jiří Musil.
Program:
1/ Dlouhodobý záměr VŠPJ na období 2011 až 2015 a Aktualizace Dlouhodobého záměru
VŠPJ pro rok 2011 – k projednání dle § 12, odst. 1a) zák.111/1998 Sb.
2/ Různé
Jednání zahájil a vedl předseda Akademické rady (dále jen AR). V úvodu přivítal nového
člena AR doc. Fišera a členům orgánu představil nové vedení VŠPJ – prorektora pro
výzkum, vývoj a zahr. vztahy doc. Hemelíka, prorektorku pro rozvoj Mgr. Štěrbovou a
kvestora Ing. Musila.
Rektor vyjádřil svou představu spolupráce se členy AR a potěšení, pokud se budou členové
orgánu ochotni na jeho případnou budoucí výzvu i neformálně hlouběji vyjádřit k tématům
řešeným školou.
Ověřením správnosti zápisu byl předsedou pověřen Ing. Kovář.
Průběh jednání:
1/ Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti VŠPJ na období 2011 až 2015 a Aktualizace Dlouhodobého
záměru VŠPJ pro rok 2011
S obsahem materiálu byli členové seznámeni předem elektronicky a detailněji během
jednání. Východiska tvorby dlouhodobého záměru a obtížnost dlouhodobého plánování
v současném prostředí legislativních změn terciárního vzdělávání objasnil pan rektor a
v obsáhlé průběžné diskusi se zapojili členové orgánu a zástupci vedení svými připomínkami
a objasňujícími poznámkami.
Zmíněno bylo zejména:
− Dlouhodobý záměr (dále jen „DZ“) uvažuje s možností akreditace navazujícího
magisterského studijního oboru. Přestože tento trend zatím není ze strany Akreditační
komise u neuniverzitní VŠ podporován, je ze strany regionálních partnerů očekáváno od
školy poskytování i vyššího stupně terciárního vzdělávání ve snaze zajistit a udržet
vysokoškolské absolventy v regionu Vysočiny. Jde rovněž o záměr, který by zlepšil
vnímání školy ze strany uchazečů o studium.
− Text v bodě 1.1 DZ – bylo by vhodné se zamyslet nad formulací cíle k zajištění
stabilizace školy tak, aby byl jasnější rozdíl mezi DZ a strategií a vazbou na změny
zákonných ustanovení (návazně je nutno předefinovat související bod v aktualizaci DZ).
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− Zpětná vazba o uplatnění absolventů může být získána ve spolupráci s Úřadem práce,
byť zkušenosti s tím jsou zatím i u jiných VŠ krátké a různé. Propojení školy s praxí se
snažit posílit zapojením odborníků z firem do výuky, řešením odborných témat a
zpracováním úkolů poptávaných firmami výměnou za poskytnutí míst pro praxe studentů
apod.
− Pokusit se podporovat výzkumnou činnost akademických pracovníků nabídkou řešení
výzkumných úkolů regionálním firmám.
− Zvyšování počtu studentů vyjíždějících v rámci mobilit do zahraničí je komplikováno
uznatelností předmětů absolvovaných v zahraničí pro studijní obor studenta a
v některých případech nutností prodlužovat standardní délku studia, což může znamenat
i povinnost studenta uhradit poplatek za prodloužení studia.
− Na základě zkušeností jiných VŠ důkladně zvážit záměr zavádění metodiky sledování
nákladů tzv. „full cost“„ která by při velikosti VŠPJ nemusela být přínosem.
− Doporučeno věnovat permanentní pozornost vztahům s absolventy a rozvinout
komunikační platformu přes webové rozhraní školy (např. stálá e-adresa absolventa
umožňující vzájemný kontakt bývalých studentů).
− V nových formách výuky (e-learning. výuka, zkoušení bez osobního kontaktu pedagoga)
se na některých školách vytrácí osobní vazba mezi pedagogem a studentem, proto je
třeba u výuky najít rovnováhu mezi bezkontaktním a osobním přístupem ve výuce, příp.
zvažovat použití vícestupňových forem zkoušení apod. při zachování čestného a
spravedlivého přístupu v hodnocení studentů.
− V definitivním znění projednávaných dokumentů by bylo vhodné zvýraznit roli studentů,
příp. podporu studentským aktivitám.
− Doporučeno sjednotit formální strukturování Aktualizace DZ s DZ a doplnit informaci o
finančním objemu schváleného investičního plánu
V průběhu jednání se omluvil prof. Minařík, který se již neúčastnil hlasování.
Usnesení:
AR VŠPJ projednala a bere na vědomí Dlouhodobý záměr VŠPJ na období 2011 až 2015 a
Aktualizaci Dlouhodobého záměru VŠPJ pro rok 2011.
PRO 12
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Hlasování je právoplatné.
2/ Různé
Další body jednání nebyly navrženy a jednání bylo ukončeno.
Příští zasedání je předpokládáno v 1. pololetí roku 2011.
V Jihlavě, 17. září 2010

Zapsala:
Ing. H. Pospíchalová, ved. kanceláře rektora
Zápis elektronicky ověřil:
Ing. Bc. O. Kovář, CSc.

Ing. Jakub Novotný, Ph. D.
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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