Akademický senát

Zápis z 6. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ
Datum zasedání: 23. října 2020 (proběhlo formou on-line zasedání)

Přítomni: J. Bokšová, J. Bradáč, J. Fábry, M. Juhas, P. Kasal, J. Přikrylová, V. Braun,
K. Fajtlová, O. Holík, V. Novotná, A. Štutzbartová
Hosté: prorektor P. Šulc

Program:
1. Úvodní slovo.
2. Stížnost studentů na akademického pracovníka školy.
3. Schválení návrhu kandidátů do Disciplinární komise z řad studentů.
4. Schválení upraveného Jednacího a Volebního řádu Akademického senátu.
5. Ostatní.
Ad 1)
Předseda přivítal senátory a hosta, prorektora P. Šulce, na mimořádném zasedání
Akademického senátu a zmínil důvody pro svolání mimořádného zasedání. Hlavním
důvodem byla stížnost studentů zaslaná Akademickému senátu, kterou je třeba co
nejdříve projednat.

Ad 2)
Akademický senát obdržel od studentů magisterského studia oficiální stížnost na
akademického pracovníka školy, zejména na způsob jeho chování vůči studentům
a styl vedení výuky předmětu. Senátoři se podrobně seznámili s obsahem stížnosti.
Podobnou stížností na stejného vyučujícího se Akademický senát zabýval již
v minulém funkčním období, konkrétně v roce 2017. Akademický senát následně
posoudil i další okolnosti, mj. vyjádření vedoucího příslušné katedry, který byl
o stížnosti studentů informován předsedou Akademického senátu. Postupně se ke
stížnosti vyjádřili také samotní senátoři, a to jak z řad akademických pracovníků, tak
z řad studentů.
Po projednání stížnosti a posouzení dalších okolností považuje Akademický
senát situaci za závažnou a vyžadující neodkladné řešení. Z uvedeného důvodu
žádá vedení ŠAVŠ o důkladné prošetření všech tvrzení uvedených ve stížnosti,
jelikož všechna považuje za závažná, a to nejen vůči studentům, ale i s ohledem
na ostatní pedagogické pracovníky a vysokou školu jako celek. Akademický
senát dále žádá vedení školy, aby ho o průběhu šetření uvedené záležitosti
a jeho výsledku podrobně informovalo.
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Ad 3)
Senátorka J. Bokšová, která je zároveň předsedkyní Disciplinární komise, navrhla
nové studentské kandidáty pro doplnění Disciplinární komise. Všichni navrhovaní
studenti s kandidaturou a členstvím v Disciplinární komisi souhlasili. Důvodem je, že
stávající členové komise z řad studentů již ukončili studium. Akademický senát
schválil jako členy disciplinární komise studenty Jakuba Procházku a Ondřeje
Vajgla, jako náhradníky pak schválil studenty Zoltána Chovanyecze a Dalibora
Fibiše.

Ad 4)
Předseda informoval senátory o úpravách v Jednacím a Volebním řádu Akademického
senátu, které byly projednány na předchozím zasedání. Následně Akademický senát
schválil novou podobu Jednacího i Volebního řádu. Tyto dokumenty budou
následně odeslány k registraci na MŠMT.

Ad 5)
Senátor M. Juhas zmínil, že studenti zejména prvních ročníků nemají v AIS uvedenou
fotografii, což vyučujícím ztěžuje identifikaci studentů. Akademický senát žádá
vedení ŠAVŠ, aby se uvedenou problematikou zabývalo, neboť v současné
situaci online výuky je ověření identity studentů významně ztíženo.
Senátoři se dále věnovali již řešené problematice zobrazování rozvrhu studentů
vyučujícím. Senátoři se shodli na vhodnosti defaultního nastavení rozvrhů studentů
jako viditelných v AIS pro vyučující. Podporuje to i výsledek studentské ankety, kterou
mezi studenty provedli senátoři z řad studentů. Akademický senát žádá vedení
ŠAVŠ, aby zajistilo nastavení rozvrhů všech studentů jako viditelných v AIS pro
vyučující.

Termín příštího zasedání je stanoven na 23. listopadu 2020.

Zapsal: J. Bradáč
Zkontroloval: J. Fábry
Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Předseda akademického senátu

Vlastimil Braun
Místopředseda akademického senátu
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