Akademický senát

Zápis z 9. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ
Datum zasedání: 24. května 2021 (proběhlo on-line formou)

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

Program:
1. Úvodní slovo.
2. Doplnění vyjádření rektora ke stížnosti studentů.
3. Informace rektora k průběhu výuky v nadcházejícím semestru.
4. Dopis s podněty adresovaný Akademickému senátu.
5. Studentská evaluace výuky.
6. Informace ze Studentské komory RVŠ.
Ad 1)
Předseda přivítal všechny přítomné senátory a také hosta, rektora P. Mertlíka,
na dalším zasedání Akademického senátu.

Ad 2)
V návaznosti na závěry šetření stížnosti, které již byly představeny rektorem a jsou
uvedeny v zápisu ze zasedání Akademického senátu ze dne 15. 2. 2021, podal rektor
senátorům další doplňující informace. Informoval senátory o provedeném personálním
pohovoru s příslušným akademickým zaměstnancem. Uvedený zaměstnanec byl
upozorněn na některá vyjádření, která mohou být studenty vnímána jako nevhodná.
V souvislosti s tímto bodem Akademický senát žádá rektora ŠAVŠ, aby senátu zaslal
oficiální písemné stanovisko k závěrům šetření, které bude následně zasláno
podavatelům stížnosti.

Ad 3)
Rektor informoval senátory o průběhu výuky a plánech na následující semestr.
Vzhledem k zvyšující se rychlosti očkování předpokládá, že výuka by již mohla
probíhat standardním prezenčním způsobem, případně kombinací prezenční a
distanční formy, vše bude záležet na aktuální situaci.
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Ad 4)
Předseda Akademického senátu obdržel dne 22. 2. 2021 dopis s podněty, který mu
zaslal doc. Ing. Vladislav Flek, CSc. Na zasedání Akademického senátu byly podněty
uvedené v dopise projednány a prodiskutovány. Senát se shodl na odpovědi v podobě
dopisu, který bude panu Flekovi odeslán.

Ad 5)
Byla diskutována studentská anketa hodnocení výuky a její přínos, a to jak z pohledu
studentů, tak z pohledu akademických pracovníků. Anketa probíhá vždy až po konci
semestru. V souvislosti s tím byla diskutována možnost, aby se studenti mohli k výuce
vyjádřit již v průběhu daného semestru. Diskuze týkající se studentských evaluací
bude pokračovat i na dalším zasedání.

Ad 6)
Senátoři z řad studentů zvolení do Studentské komory RVŠ informovali přítomné
o proběhlých jednáních, kterých se jako zástupci ŠAVŠ účastnili. Od poslední schůze
Akademického senátu proběhl jeden sněm RVŠ a tři zasedání SK RVŠ. V červnu je
plánováno výjezdní zasedání SK RVŠ s účastí zástupců ŠAVŠ. Senátorka K. Fajtlová
se také aktivně účastní pracovní skupiny PR v SK RVŠ. Byl sestaven média plán pro
nadcházející rok a nástroje pro zvýšení povědomí o SK RVŠ, včetně debaty o podobě
webových stránek.

Termín příštího zasedání je předběžně stanoven na září 2021, bude ještě
upřesněno.

Zapsal: J. Bradáč
Zkontroloval: J. Fábry

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Předseda akademického senátu

Vlastimil Braun
Místopředseda akademického senátu
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