Zápis z 20. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
10. listopadu 2016, Brno (JAMU)
Přítomni: 19
Delegáti a delegátky: 16
Anton Evstigneev /ŠAVŠ/, Naděžda Glincová /SLU/, Aneta Hašková /OU/, Lukáš Hulínský /VŠE/, Jonáš
Konývka /JAMU/, Ladislav Lázňovský /VŠO/, Pavel Maxera /VUT/, Blanka Pančíková /VŠCHT/, Václava
Piorecká /ČVUT/, Helena Rajtrová /UPCE/, Jan Straka /ZČU/, Barbora Stuhlová /JČU/, Jan Vácha /TUL/, Jan
Záhora /MENDELU/, Michal Zima /UK/, Matej Žitňanský /MU/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3
Eva Hnátková /UTB/, Marek Janalík /VFU/, Sandra Vítková /VŠPJ/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (5)
Miroslav Dragoun /VŠCHT/, Jiří Haratek /VUT/, Jiří Kinský /VŠE/, Lukáš Koula /TUL/, Denisa Madecká /OU/
Omluveni:
Jan Hanus /UHK/, Nina Jacques /AMU/, Marek Hodulík /UPOL/, Bronislav Kolář /UNOB/, Eva Komlossyová
/UPOL/, Kateřina Mazánková /PAČR/, Hynek Roubík /ČZU/, Petr Setvín /ZČU/, Viktorie Vášová /AMU/
Hosté:
-

Zahájení
Předseda SK RVŠ Michal Zima zahájil schůzi, přivítal přítomné a děkana Divadelní fakulty JAMU doc. Petra
Francána, kterému poděkoval za umožnění konání schůze na půdě DIFA JAMU a který přítomné rovněž
přivítal. Dále předseda SK RVŠ konstatoval usnášeníschopnost, představil návrh programu a otevřel diskuzi
k jeho připomínkám. Následně byl program schválen (17-0-0) jako usnesení č. 16-20-01. Jako skrutátoři
pro veřejná hlasování na tomto zasedání byli schváleni (17-0-0) Eva Hnátková a Jan Straka.

1.

Informace o činnosti předsednictva

Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval o činnosti předsednictva SK RVŠ od minulé schůze. Dne 28.10.
proběhl pietní akt u sochy T.G. Masaryka na Hradčanském náměstí, kde za SK RVŠ položil květinu předseda
Komise pro vysokoškolskou samosprávu Ladislav Lázňovský. Ve dnech 20. - 21.10. se uskutečnil ve Zlíně
2. ročník doktorandského fóra Doktorandi 2.0. Předseda poděkoval všem zainteresovaným za jeho
uskutečnění. Dále zrekapituloval aktuální stav podávání návrhů osob do Seznamu hodnotitelů
a informoval o schůzce užšího předsednictva RVŠ s předsednictvem Rady NAÚ v rámci které bylo
diskutováno zejména fungování a budoucí činnost Národního akreditačního úřadu, problematika akreditací
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dvojoborů, vyřešení aktuálně platných tříletých akreditací a specifika hodnotitelů z řad studentů (předpoklad
vyšší fluktuace oproti akademikům, přechod mezi bc. a nmgr. studiem apod.). Dále připomněl akce,
které Komoru čekají v následujících dnech, a to Kulatý stůl, který navazuje na tuto schůzi a Slavnostní
shromáždění k 75. výročí vyhlášení Mezinárodního dne studentstva, které proběhne 15.11. v prostorách
Fakulty dopravní ČVUT. Následně informoval, že byl předsednictvem jmenován nový koordinátor pro ESU
Matej Žitňanský, který bude SK RVŠ zastupovat na Board Meetingu ESU v Polsku. Dále informoval o návrhu
předsednictva SK RVŠ na zřízení Pracovní skupiny pro kvalitu terciárního vzdělávání, které bylo následně
schváleno (17-0-0).

2.

Informace z předsednictva RVŠ

Předseda SK RVŠ Michal Zima informoval přítomné o průběhu říjnového předsednictva RVŠ, kterého se
mimo jiné zúčastnil i předseda Rady NAÚ prof. Labík s informací k přípravám metodiky hodnocení. P RVŠ se
dále negativně vyjádřilo k aktuálnímu návrhu Metodiky 17+. Dne 24.11. se uskuteční Sněm RVŠ.

3.

Volba místopředsedy SK RVŠ pro zahraniční záležitosti

Předseda SK RVŠ Michal Zima vyzval přítomné k nominacím členů volební komise. Navrženi byli Ladislav
Lázňovský, Helena Rajtrová, Matej Žitňanský a Lukáš Koula. Přítomní delegáti poté schválili takto složenou
volební komisi pro obě dvě volby usnesením č. 16-20-02 (18-0-0). V zápětí si volební komise ze svého
středu zvolila předsedu. Tím se stal Ladislav Lázňovský, který vyzval k navržení kandidátů. Ke kandidatuře se
na místě nikdo nepřihlásil. Zájem o kandidaturu před schůzí písemně avizoval delegát UNOB Bronislav Kolář,
který byl však z této schůze omluven. Volba tedy byla přesunuta na další schůzi.

4.

Volba předsedy Komise pro doktorské studium

Předseda volební komise vyzval k navržení kandidátů na tuto pozici. Členka komise Eva Hnátková navrhla
jako kandidátku delegátku VŠCHT a členku komise Blanku Pančíkovou, která s návrhem souhlasila.
Kandidátka poté prostřednictvím prezentace představil sebe a své vize/plány. Předseda volební komise
seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
Pro první kolo volby bylo vydáno 18 hlasovacích lístků, odevzdáno 18 lístků.
· PRO: 16
· PROTI: 0
· ZDRŽEL SE: 2
· NEPLATNÝ LÍSTEK: 0
V prvním kole byla kandidátka Blanka Pančíková zvolena předsedkyní KDS.
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5.

Informace z akademických obcí

MU – Průběžně řeší potřebné záležitosti v souvislosti s novelou zákona o VŠ.
UPCE – Proběhnou volby do univerzitního AS i do některých fakultních senátů. Předsedkyně Studentské rady
se zúčastnila výjezdního zasedání kolegia rektora.
TUL – Projednávají se jednací řád AS, Rada pro vnitřní hodnocení, probíhá příprava vnitřních předpisů.
Pomalu se připravují na volbu rektora.
VŠE – Mají společenské akce, kauzu ohledně mandátu akademického senátora řeší správní soud. Mají
komisi na vnitřní předpisy, vše připravené.
VŠPJ – Byl jmenován nový prorektor pro studium. Probíhá příprava charitativní akce na Vánoce a úprava
vnitřních předpisů. 9. 11. proběhlo zasedání AS a rovněž proběhly doplňující volby do senátu.
OU – SKAS pořádá adventní nakupování, proběhlo setkání absolventů. Dne 15.11. se uskuteční Akademický
den univerzity.
UTB – Řeší vnitřní předpisy, Radu pro vnitřní hodnocení, objevil se problém s výukou tělesné výchovy.
VFU – Řeší vnitřní předpisy a rozdělení mimořádné dotace z MŠMT.
JAMU – Probíhají volby do AS i do AS DIFA ustanovuje se Rada pro vnitřní hodnocení. Řeší využití volné
kapacity jedné z budov (školka či prostory pro výuku a podobně).
JU – V kampusu byl otevřen nový studentský klub.
VŠCHT – Řeší vnitřní předpisy a vědecké granty.
VŠO – Byla zvolena nová předsedkyně Studentské rady.
SLU – Byl zvolen nový předseda AS. Univerzitu navštívil prezident republiky Miloš Zeman a moderátor Václav
Moravec
UK – Členy Rady pro vnitřní hodnocení budou 4 studenti. Finalizují se přípravy akce k 17. listopadu
na Albertově.

6.

Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin

KDS – Předsedkyně KDS Blanka Pančíková informovala, že komise diskutovala novinky ohledně stipendií
pro doktorandy a zdravotního pojištění pro studenty DSP. V rámci otázky spolupráce s Českou asociací
doktorandek a doktorandů přijala komise usnesení:
Komise pro doktorské studium (KDS) SK RVŠ má zájem o spolupráci s Českou asociací doktorandů
a doktorandek z. s. (ČAD). V rámci nastavení pravidel spolupráce KDS požaduje podepsání společného
memoranda. Obsah memoranda by měl zohlednit postavení SK RVŠ jako oficiální národní reprezentace
studentek a studentů v České republice.
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Koordinátorka pro EURODOC Eva Hnátková dále informovala své o účasti na Evropském fóru mladých
inovátorů v Lodži.
KSEZ – Předsedkyně komise Naděžda Glincová informovala, že komise se plánuje zaměřit na problematiku
poradenství pro studenty a aktuálně k této tematice připravuje dotazník akademickým senátům.

7.

Různé

Václava Piorecká informovala o aktuálním průběhu Týdne studentstva. Místopředsedkyně pro organizaci
a řízení Barbora Stuhlová připomněla, že všichni členové SK RVŠ obdrželi podrobné informace k průběhu
letošního 17. listopadu emailem.
Blanka Pančíková navrhla zabývat se znovu usnesením č. 16-19-03 z minulé schůze a představila návrh
nového usnesení ve znění:
Plénum SK RVŠ ruší své usnesení číslo č. 16-19-03 ze dne 15. 10. 2016. Plénum se dále usnáší
na následujícím: Plénum SK RVŠ pověřuje Předsednictvo SK RVŠ přípravou harmonogramu plenárních
zasedání na rok 2017, které proběhnou alespoň na 5 různých akademických obcích v České republice
v zájmu dosažení častějšího kontaktu se studenty jednotlivých VŠ.
Z následné diskuze vzešel protinávrh delegátky UPCE Heleny Rajtrové hlasovat o tomto navrženém usnesení
jako o dvou samostatných usneseních, který však nebyl přijat (6-9-4). Navržené usnesení bylo schváleno
v původně předložené podobě jako usnesení č. 16-20-03 (14-2-3).

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

Michal Zima, předseda
Barbora Stuhlová, místopředsedkyně pro organizaci a řízení
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