Akademický senát

Zápis z 8. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ
Datum zasedání: 15. února 2021 (proběhlo formou on-line zasedání)

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

Program:
1. Úvodní slovo.
2. Vyjádření rektora ke stížnosti studentů.
3. Vyjádření rektora a prorektora pro studium k výuce v letním semestru.
4. Informace k termínům podávání žádostí o stipendium.
5. Zobrazení rozvrhu studentů vyučujícím.
6. Penále za nevrácení knih do knihovny v současném stavu.
7. Různé.
Ad 1)
Předseda přivítal všechny přítomné senátory a také hosty, rektora P. Mertlíka a
prorektora pro studium P. Šulce, na dalším zasedání Akademického senátu.

Ad 2)
Rektor P. Mertlík se vyjádřil k již dříve podané stížnosti studentů, která byla vedení
ŠAVŠ Akademickým senátem podstoupena k prošetření. Rektor uvedl, že uvedená
stížnost byla již prošetřena a seznámil senátory s průběhem šetření a výsledky.
Nejdříve byla ustavena tříčlenná komise, která věc posuzovala na základě záznamů
z přednášek daného vyučujícího. Výsledné stanovisko je, že stížnost není důvodná, a
že skutky, tak jak byly ve stížnosti popsané, se nestaly. Nicméně některá vyjádření
vyučujícího v průběhu výuky mohou být studenty vnímána jako nevhodná.
Z uvedeného důvodu je plánován personální pohovor s daným vyučujícím, kde bude
na tyto skutečnosti upozorněn. Rektor informoval Akademický senát o zřízení Etické
komise, která bude do budoucna podobné stížnosti týkající se zaměstnanců školy
řešit. Komise je tříčlenná a jejím předsedou byl jmenován doc. Fábry. Podněty bude
možné dávat Etické komisi jak přímo, tak prostřednictvím Akademického senátu.
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Ad 3)
Rektor se také vyjádřil k průběhu výuky v nadcházejícím semestru. Výuka začne
pomocí MS Teams a dalších distančních nástrojů výuky, tak jako v předcházejícím
semestru. Vyučující budou moci využívat předem nahrávané přednášky. Vše bude
záviset na opatřeních vlády. Prorektor P. Šulc poté upřesnil, že v tomto týdnu bude
odeslán informační email studentům a vyučujícím týkající se zahájení výuky v letním
semestru. Budou zde uvedeny pokyny k výuce a určitá další doporučení.

Ad 4)
Studenti uvedli další bod týkající se žádostí o stipendium v navazujícím magisterském
studiu. Dle jejich pohledu nebyli dostatečně informováni o možnostech a zejména o
termínu podání žádostí. Prorektor P. Šulc uvedl, že všechny informace jsou dostupné
na webových stránkách školy. O možném prodloužení může rozhodnout pouze vedení
školy. Pan rektor se vyjádřil, že musí danou možnost nejprve promyslet. Následně
zaslal stanovisko, že termín měnit nebude.

Ad 5)
V návaznosti na předchozí zasedání byla znovu diskutována problematika zobrazení
rozvrhu studentů vyučujícím. Na základě požadavku Akademického senátu byly
rozvrhy všech studentů defaultně nastaveny jako viditelné vyučujícím. Studenti mají
možnost rozvrh skrýt. Do budoucna je vhodné sledovat podíl studentů, kteří si rozvrh
skryjí, aby bylo možné vyhodnotit účinnost této změny.

Ad 6)
Studenti zmínili problematiku upomínek a penále v souvislosti s provozem knihovny,
který díky opatřením není standardní. Studentům dle informací nabíhá penále
i v případě, kdy vzhledem k opatřením nelze knihu do knihovny vrátit. Akademický
senát žádá vedení ŠAVŠ, aby studentům s ohledem na stávající situaci bylo penále
prominuto. V současnosti je již před knihovnou k dispozici Bibliobox, do kterého lze
knihy vracet.

Ad 7)
Studenti působící ve studentské komoře RVŠ předali senátorům informace z průběhu
prvního zasedání RVŠ. Senátor P. Kasal následně vyzval studenty k zasílání postřehů
týkajících se online výuky a možných návrhů na zlepšení. S tím souvisí i sdílení jejich
zkušeností s touto formou výuky.
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Termín příštího zasedání je předběžně stanoven na květen 2021, bude ještě
upřesněno.

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

Vlastimil Braun
Místopředseda akademického senátu

3

