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Zasedání Akademického senátu dne 21.3.2016,  8.30, A 125 

 

Přítomni: 

Jiřina Bokšová, David Holman, Martin Juhas, Jana Přikrylová, Anton 

Evstigneev, Michal Vejvoda 

Nepřítomni, omluveni: 

Michaela Stáňová – studijní pobyt v zahraničí, Josef Bradáč 

Nepřítomni, neomluveni: Miroslav Jílek 

 

Hosté: doc. Ing. P. Mertlík, CSc., Mgr. Martina Vulcová 

Program:  

1. Nominace studentského zástupce do Rady vysokých škol, do studentské kurie 

 K úkolu ze zasedání AS: Senátoři studentské kurie mají za úkol 

zástupce studentů do RVŠ vybrat a návrh předložit co nejdříve 

předsedkyni AS k projednání na příštím zasedání. 

 

2. Informace o Buddy systému a dalších školních aktivitách, Mgr. M. Vulcová 

 

 K úkolu ze zasedání AS: V diskusích o pomoci studentům zejména 

prvního semestru bakalářského studia se jeví nejvhodnější variantou 

zřízení pozice „studentského poradce“. AS navrhuje, aby se tohoto 

úkolu zhostili praktikanti, kteří na ŠAVŠ pracují na různých pozicích s 

tím, že se studiem již mají zkušenost. 

 

3. Informace o aktivitách Disciplinární komise a zkušenostech z aplikace 

dokumentu, který jsme projednávali na minulém zasedání AS, doc. Bokšová 

 

4. Různé 

 

 

Ad 1) Senátoři Vejvoda a Evstigneev dokončí jednání o nominaci studentského 

zástupce v Radě VŠ do konce března. Poté předají kontakt na Ing. R. Hlouška, 

dosavadního zástupce ŠAVŠ novému zástupci. Ing. Hloušek přislíbil instruktáž o 

práci studentské kurie RVŠ. Kontakt: Roman.Hlousek@skoda-auto.cz 
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Ad2a) Mgr. Vulcová informovala o vzniku Buddy systému pro uchazeče a nové 

studenty. Systém má pomoci uchazečům o studium a novým studentům, aby se 

seznámili s procesy na ŠAVŠ před vstupem a po vstupu do vysokoškolského studia.  

Aktuálně je přihlášeno 16 studentů Bc. i Mgr. studia a hlásí se další zájemci. Tento 

týden bude probíhat první školení, ve kterém dostanou studenti všechny potřebné 

informace o všech studijních oborech tak, aby mohli kvalifikovaně radit i v oborech 

mimo jejich specializaci. Každá student má přiděleno cca 20 uchazečů z regionu, 

odkud pochází. 

Smyslem opatření je dále podporovat studentský život a vytvořit žádoucí kulturní mix. 

 

Akademický senát doporučuje vedení školy, aby studentům aktivním v Buddy 

systému byly přidělovány body, či pozitivní hodnocení při výběru na zahraniční 

studium či praxe.  

 

 

Ad 2b) Informace o školních akcích: 

 Minulý týden proběhl další ročník Career days s velmi pozitivní zpětnou vazbou 

od studentů a zúčastněných firem. 

 12.4. se koná projekt „Žena – nechte se inspirovat“ s přednášejícími M. Souček a 

J. Valovou na téma jak být úspěšná a skloubit karieru s osobním životem.  

V programu jsou workshopy na různá témata. 

 19.4. se bude konat přednáška Škoda Auto na téma „Konektivita“ 

 20.4. bude přednáška člena představenstva ŠA Winfrieda Krauseho, 

zodpovědného za oblast ekonomie. 

 20.4. bude mít přednášku Ing. Krejčí v předmětu IT na téma Digitální fotografie. 

 Dále se plánují Porsche a Bentley days, ples ŠAVŠ. 

 Studentská unie organizuje Majáles v polovině května. 

 

 

Ad 3) doc. Bokšová ocenila, že dokument k disciplinárnímu řízení byl vedením ŠAVŠ 

schválen a komise podle něj pracuje. 
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Momentálně jsou otevřeny 4 případy. Jde o podvodné jednání s využitím tabletu a 

mobilních telefonů ve 3 případech a jeden případ odevzdání 100% shodné seminární 

práce.  

Přestože se studentům zasílá e-mailová pozvánka prostřednictvím AIS a doporučené 

psaní do vlastních rukou, 3 dopisy se vrátily s poznámkou adresát neznámý a jeden 

student se nedostavil na jednání.  

 

Akademický senát doporučuje vedení, prověřit, jaký vliv má nepřevzetí zásilky 

na průběh disciplinárního řízení. 

 

Dále doporučuje zajistit povinnost studentů aktualizovat (stejně jako 

potvrzování studijních výsledků) doručovací adresu minimálně každý semestr 

a v případě změny okamžitě.  

 

Ad 4) Různé 

 Rektor zdůraznil význam účasti studentů ve studentské kurii RVŠ, jako 

reprezentantů soukromých VŠ a doporučuje co nejrychleji vybrat studentského 

zástupce.  

 

 Senátor Juhas upozorňuje, že kolem koleje Karmel se vyskytují střepy z lahví 

pravidelně každé pondělí.  

Doporučuje se vedení školy upozornit vedení koleje na tuto skutečnost a 

záležitost projednat, protože jsou tam ubytováni naši studenti a jde o dobré 

jméno školy. 

 

 Studium: senátorka Bokšová upozorňuje na množící se případy, kdy si studenti 

českého programu zapisují státnicové předměty v angličtině v různé kombinaci, 

což pak zhoršuje prostupnost SZZ.  

Senát tuto otázku diskutoval a dospěl k následujícímu doporučení: 

 

AS doporučuje vedení, aby uvážilo toto řešení: 

Studenti programu v češtině si musí zapsat předměty Účetnictví I. a II. českém 

jazyce. Doporučení ze studentské kurie se vztahuje i na předměty Makro a 
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Mikroekonomie. Charakter ostatních předmětů, i těch, které jsou státnicové, 

v zásadě neomezuje jazykovou variantu.  

Aby to bylo možné ošetřit v AIS, doporučuje se prověřit variantu přidání E na 

konec identu předmětu, napr. MMRA vs MMRAE 

 

 

Zapsala: 

doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. 

 


