Zápis z 21. schůze SK RVŠ
16. ledna 2014, Praha (UK)
Přítomni: 19
Delegáti a delegátky: /16/
Petr Baierl (ZČU), Vlasta Hledíková (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Lucie
Jochmannová (JU), Aneta Kozáková (OU), Jan Kozubík (MU), Sabina Machačová (JAMU), František
Moulis (VŠCHT), Petra Pavlová (UPCE), Martin Petrus (UHK), Daniel Suchánek (ŠAVŠ), Radim
Řihák (SLU), Jan Vácha (TUL), Kamila Veselá (VŠH), Zdeněk Vondra (VŠE)
Náhradníci a náhradnice s právem hlasovacím: /3/
Petr Dvořák (VUT), Lukáš Kaplan (ČZU), Ondřej Mikulec (VŠB-TUO)
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním:
Alena Hegerová (OU), Jana Kudrnová (UHK), Sylvie Mihaldová (VŠH), Helena Morozová (ZČU),
Michael Vávra (UPCE)
Omluveni:
Delegáti a delegátky:
Marie Eliášová (VŠUP), Hugo Kysilka (ČVUT), Lukáš Miklas (PA), Kateřina Polínková (VŠB-TUO),
Michal Rudecký (UTB), Markéta Šestáková (VŠTE), Ondřej Šín (VŠFS), Daniel Thibaud (UO)
Náhradníci a náhradnice:
Jan Brixi (UO), Josef Kaštil (UPOL), Miroslav Makajev (UK), Petr Mareček (ČVUT), Pavlína Novotná
(VŠCHT), Filip Příhoda (MU), Apolena Rychlíková (AMU), Jiří Tomek (VŠTE), Ondřej Vicena (AVU),
Jan Vodňanský (VŠPJ)
Hosté:
Hana Bendžíková (KSEZ SK RVŠ), Slaven Elčić (PRASK PR SK RVŠ), Jan Jindra (KVTČ SK RVŠ),
Helena Zrůstová

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika; fax: +420 222 368 699; mail: skrvs@skrvs.cz; www.skrvs.cz

Zahájení
Předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek přivítal přítomné a poděkoval jim za účast. Následně stručně
představil návrh programu schůze a navrhl z technických důvodů – omluvené neúčasti avizovaného
hosta – vypustit bod 6 s tím, že bude zařazen na následující schůzi.
Žádný další návrh na změnu nebo doplnění nepadl. SK RVŠ schválila pořad jednání v upraveném
znění jako usnesení č. 14/21/01.
Předseda SK RVŠ – vzhledem k účasti nových členek a členů – vyzval přítomné, aby se krátce
představili.
1. Informace o činnosti předsednictva
Předseda SK RVŠ informoval, že dne 12. prosince 2013 proběhlo 14. zasedání Předsednictva Rady
vysokých škol (PRVŠ). Jedním z hlavních projednávaných bodů byla příprava rozpočtu vysokých škol
v následujícím roce, a dále materiál Principy systému řízení vysokých škol, výzkumu vývoje a inovací
v ČR, který je předmětem bodu 5 programu schůze.
Jednání pléna SK RVŠ bezprostředně navázalo na zasedání Předsednictva SK RVŠ (P SK RVŠ),
které se zabývalo především plánem činnosti jednotlivých komisí i celé komory v roce 2014 –
v návaznosti na dokončení plánů činnosti komisí předsednictvo projedná plán činnosti SK RVŠ, který
bude posléze zveřejněn. P SK RVŠ se rovněž zabývalo přípravou výroční zprávy SK RVŠ za rok
2014. Dalším bodem projednávané agendy byla příprava dubnového workshopu pro studentské
senátory a senátorky, o kterém bude podrobněji referováno v bodě informací o činnosti komisí.
P SK RVŠ se také seznámilo s realizovanými úpravami na novém webu komory – ten je nyní po
obsahové i vizuální stránce připravený k používání, je potřeba jen vyřešit některé technické aspekty
(zabezpečení, úprava šablony apod.)
Místopředseda SK RVŠ pro organizaci a řízení Martin Petrus informoval, že byli osloveni ti členové a
členky komory, kteří a které se na činnosti SK RVŠ dlouhodobě nepodílejí. Na základě rozhodnutí
předsednictva byli zbaveni členství v komoře ti externí členové, kteří aktivně neprojevili zájem v SK
RVŠ dále působit. Místopředseda pro organizaci a řízení přislíbil podrobněji informovat předsedy
komisí o těchto změnách.
Dne 17. prosince proběhlo jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých
škol (dále Reprekomise), jejímž předmětem byl rozpis rozpočtu vysokých škol (z rozpočtové kapitoly
MŠMT). Předseda SK RVŠ mimo jiné připomněl navrhované změny v pojetí ukazatele J (podpory
stravování). MŠMT na předchozím jednání navrhlo ukazatel zrušit nebo sloučit s prostředky určenými
na podporu ubytování; reprezentace vysokých škol však s tímto návrhem nesouhlasily – argumentem
pro zrušení byly především administrativní a technické komplikace. MŠMT proto od původního návrhu
na zrušení ustoupilo, dojde k administrativní změně (MŠMT nebude nadále souhlasem stvrzovat
poskytovatele služeb) a dále bude tato problematika řešena v rámci IPn KREDO.
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V indikátoru K došlo k dílčím změnám – byl nově zaveden ukazatel sledující mezinárodní granty,
v současné době reprezentace vyjednává s MŠMT, jaké konkrétní typy mezinárodních grantů mohou
být do tohoto ukazatele zahrnuty. Jednání se týkalo též stanovení limitů počtů přijímaných v roce
2015 – byly schváleny ministerstvem navržené parametry, které předpokládají snížení počtu
přijímaných na bakalářském stupni studia o 7 %, na navazujícím magisterském stupni o 5 %.
Předseda SK RVŠ konstatoval, že uvedené změny nepovažuje za zásadní.
Dne 19. prosince se uskutečnilo setkání zástupců akademické obce a MŠMT, na kterém byli mimo
jiné přítomni stávající ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys a náměstek ministra pro
vysoké školství a výzkum Tomáš Hruda.
P SK RVŠ v návaznosti na dohodu z předchozí schůze rozeslalo společeně s PF 2014 také sborník
z říjnového KASu. Po zprovoznění nového webu bude volně ke stažení i na stránkách SK RVŠ.
SK RVŠ byla také tradičně oslovena Kanceláří Senátu Parlamentu ČR, aby se podílela na pietní akci
k připomenutí 25. února a pochodu studentů na Pražský hrad v roce 1948. Komoru na akci bude jako
v minulých letech zastupovat její místopředseda pro organizaci a řízení.
Tajemnice SK RVŠ Heda Čepelová informovala o stavu hospodaření komory. Nejpozději v březnu
bude P RVŠ projednávat výsledky hospodaření celé Rady, včetně její studentské komory, poté bude
schválená zpráva zveřejněna na intranetu SK RVŠ.
Petr Dvořák vznesl dotaz, jaká je situace v přípravě změn hodnocení výstupů vědy a výzkumu.
Předseda SK RVŠ zmínil probíhající projekt IPn Metodika, jehož cílem je právě návrh změny
metodiky hodnocení, a dále návrhy obsažené v materiálu Principy systému řízení vysokých škol,
výzkumu vývoje a inovací v ČR (viz bod 5).
Helena Morozová požádala, aby byly výsledky hospodaření členům a členkám k dispozici i v podobě,
která umožní identifikovat náklady podle akcí. Předseda SK RVŠ přislíbil tuto formu zajistit.
Lukáš Kaplan se dotázal, jaká je současná situace ve věci přípravy novely zákona o vysokých
školách. Předseda Legislativní komise SK RVŠ (LK SK RVŠ) Marek Hodulík konstatoval, že aktuální
pro jednání orgánů Poslanecké sněmovny PČR i Rady vysokých škol je zejména tzv. „prezidentská
novela“ upravující proces jmenování profesorů.
2. Informace o činnosti komisí a pracovních skupin
Předseda Komise pro vzdělávací a tvůrčí činnost (KVTČ) Petr Baierl informoval, že se komise
zabývala zejména předloženým dokumentem Principy systému řízení vysokých škol, výzkumu vývoje
a inovací v ČR.
Předseda Legislativní komise uvedl, že se komise věnovala přípravě svho plánu činnosti, jehož návrh
je k dispozici na intranetu, a dále výše zmiňovaným dokumentům legislativního charakteru.
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Předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) Aneta Kozáková informovala, že se
komise věnovala přípravě workshopu pro studentské senátory a senátorky, který proběhne 11. dubna
na půdě Univerzity Hradec Králové. Vzhledem k tomu, že termín je již pevně stanoven, požádala
zároveň přítomné o šíření této informace, než bude připravena oficiální pozvánka a program.
Předpokládá se účast až 60 osob, v návaznosti na výstupy z KASu bude workshop zaměřen na
konkrétní téma, kterému bude věnován dostatečný prostor.
Předsedkyně KVS uvedla, že komise diskutovala o možnostech soustředit workshop na téma
nelegálních poplatků na vysokých školách, nebo na téma evaluací, přičemž komise v zásadě
preferuje první variantu. Požádala přítomné o případné komentáře nebo připomínky.
Předseda Legislativní komise uvedl, že mu první varianta nepřipadá vhodná vzhledem k tomu, že
není zřejmé – i vzhledem k politické situaci a změnám na MŠMT –, jaké případné kroky v této věci
bude v dubnu ministerstvo činit. Konstatoval, že považuje za strategičtější věnovat se evaluacím.
Předseda SK RVŠ uvedl, že si rovněž není jistý, zda jsou poplatky nejvhodnějším tématem, i proto,
že se neřeší nezbytně na všech školách.
Lukáš Kaplan konstatoval, že nezákonné poplatky jsou oproti evaluacím výrazně studentskou
agendou.
Předsedkyně KVS poděkovala za komentáře a požádala svou komisi, aby se po ukončení jednání
pléna sešla znovu ke krátké diskusi. Dále informovala o postupu příprav novelizace Statutu Ceny
Jana Opletala – komise projednala možnosti změn v propagaci Ceny.
Hana Bendžíková uvedla, že Komise pro sociální a ekonomické záležitosti (KSEZ) by především
uvítala nové členy a členky. Komise se věnovala materiálu Principy systému řízení vysokých škol,
výzkumu vývoje a inovací v ČR, v agendě nezákonných poplatků postupuje v koordinaci s Legislativní
komisí, která aktuálně zpracovává přehledový materiál na základě podkladů dodaných KSEZ.
Slaven Elčić, pověřený vedením Pracovní skupiny pro PR, uvedl, že skupina zapracovala připomínky
k novému webu, věnuje se technickým aspektům a rovněž připravuje varianty zajištění propagačních
předmětů SK RVŠ, které by měly být k dispozici již na dubnovém workshopu.
František Moulis, pověřený vedením Pracovní skupiny pro doktorské studium, uvedl, že se skupina
věnovala průzkumu EUROSTUDENT V, respektive na něj navazujícímu analogickému šetření
zaměřenému na postgraduální studující. Skupina rovněž jednala o možnostech posílení zahraniční
spolupráce, konkrétně s Adociácií doktorandov Slovenska a mezinárodní organizací EURODOC.
Předseda SK RVŠ konstatoval, že Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti v tuto chvíli nemá
osobu pověřenou vedením. Helena Morozová uvedla, že je skupina otevřená zapojení dalších členů a
členek SK RVŠ a informovala o některých plánovaných aktivitách (informační akce k programu
ERASMUS +, spolupráci s ESU a V4).
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3. Volba místopředsedy pro zahraniční záležitosti
Předseda SK RVŠ připomenul, že na předchozí schůzi rezignoval na svou funkci místopředseda pro
zahraniční záležitosti Michal Melichárek, v souladu s Organizačním řádem SK RVŠ proto byla
vypsána na následující schůzi volba.
Požádal přítomné o návrhy na členy a členky volební komise. Navrženi byli Marek Hodulík, Petr
Dvořák a Michael Vávra. SK RVŠ schválila volební komisi v navrženém složení usnesením č.
14/21/02. (19-0-0). Předsedou volební komise se stal Marek Hodulík.
Předseda SK RVŠ informoval, že do zahájení schůze byl navržen jediný kandidát – Filip Příhoda
navrhl na pozici místopředsedy pro zahraniční záležitosti Jana Kozubíka. Jak Kozubík s kandidaturou
vyslovil souhlas. Předseda SK RVŠ požádal přítomné o případné další nominace.
Vlasta Hledíková navrhla na tuto funkci Františka Moulise. Ten s kandidaturou rovněž souhlasil.
Bylo dohodnuto, že se kandidáti představí v abecedním pořadí. Následovalo představení kandidátů a
krátká diskuse. Poté bylo zahájeno první kolo volby.
Předseda volební komise seznámil přítomné s pravidly volby a dohlédl na řádnou distribuci volebních
lístků. Bylo vydáno celkem 19 volebních lístků, odevzdáno 19 lístků, z toho 19 platných.
Pro kandidáta Jana Kozubíka se vyslovilo 12 hlasů.
Pro kandidáta Františka Moulise se vyslovilo 5 hlasů.
V prvním kole volby nebyl místopředseda pro zahraniční záležitosti zvolen.
Následovalo druhé kolo volby.
Předseda volební komise zopakoval pravidla volby a dohlédl na řádnou distribuci volebních lístků.
Bylo vydáno celkem 19 volebních lístků, odevzdáno 19 lístků, z toho 19 platných.
Pro kandidáta Jana Kozubíka se vyslovilo 14 hlasů.
Pro kandidáta Františka Moulise se vyslovilo 5 hlasů.
Ve druhém kole volby nebyl místopředseda pro zahraniční záležitosti zvolen.
Třetí kolo volby proběhne v souladu s Organizačním řádem SK RVŠ na následující schůzi.
4. Informace z akademických obcí
Přítomní členové a členky SK RVŠ se vzájemně krátce informovali o aktuálním dění ve svých
akademických obcích. Zdeněk Vondra seznámil přítomné s komplikovanou situací na VŠE, kde
v opakované volbě dosud nebyl zvolen nový rektor.
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5. Principy systému řízení vysokých škol, výzkumu vývoje a inovací v ČR
Předseda SK RVŠ představil dokument, který v prosinci předložilo MŠMT do vnějšího
připomínkového řízení. Zmínil komplikace, které předcházely oficiálnímu předložení k projednání
vysokoškolské reprezentaci – aktivitu v tomto směru vyvinul zejména předseda Rady vysokých škol a
Předsednictvo České konference rektorů. Termín pro zaslání připomínek je 31. ledna.
Materiál má shrnovat koncepci v oblasti vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací v ČR, popisuje
současný stav a navrhuje změny. Jeho systémové zařazení je ale komplikované s ohledem na
koaliční smlouvu nové vlády, která reformu vysokých škol nezahrnuje. Náměstek Hruda označil
materiál za podklad pro diskusi, podle něj by jej současná vláda v demisi již neměla projednávat.
Předseda LK uvedl, že o materiálu jednaly komise RVŠ – jejich stanoviskem je, že materiál chápou
skutečně jako nezávazný podklad k diskusi a uplatní k němu poslední připomínky k novele
vysokoškolského zákona; ty jsou obsahově relevantní a precizně zpracované, MŠMT jevšak dosud
nevypořádalo.
František Moulis uvedl, že považuje za zarážející opakovaný tlak na co nejrychlejší schválení
materiálu.
Předseda LK doplnil, že materiál obsahuje i termíny, které již proběhly.
Shodně s předsedou SK RVŠ upozornil na potenciální riziko legitimizace neprojednaných částí
připravované novely zákona o vysokých školách.
Předseda SK RVŠ následně představil návrh usnesení. Po krátké diskusi o formulacích bylo
projednáno stanovisko ve znění:
SK RVŠ se seznámila s materiálem „Principy systému řízení vysokého školství, výzkumu,
vývoje a inovací v ČR“. Považujeme tento materiál za předběžný podklad k další diskusi o
změnách v oblasti politiky řízení a financování výzkumu v ČR.
SK RVŠ se domnívá, že část I tohoto materiálu, která se věnuje vysokému školství, sice věcně
souvisí s koncepcí výzkumné politiky, ovšem z pohledu kvality zpracování i rozsahu řešení
jednotlivých dílčích témat ji nelze považovat za koncepční dokument. Považujeme navíc za
nesystémové, že dokument zahrnuje i témata, která do agendy vysokého školství a výzkumu
dle současné vysokoškolské legislativy přímo nespadají (například VOŠ).
SK RVŠ proto doporučuje celou první část z materiálu pro další diskuse vypustit.
Přítomní členové jednomyslně souhlasili se zněním usnesení. Vzhledem k tomu, že komora při
projednávání tohoto bodu pozbyla usnášeníschopnosti, bylo toto usnesení následně přijato jako
stanovisko Předsednictva SK RVŠ.
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6. Různé
Předseda LK informoval o připravovaném průzkumu – hodnocení vysokých škol absolventy a
zaměstnavateli. Ten by měl proběhnout na konci ledna, podrobnější podklady budou k dispozici na
intranetu. Na zpřesňující dotaz Radima Řiháka odpověděl, že hodnocení má především zajistit
zpětnou vazbu od absolventů, s nimiž se v současnosti systematicky nepracuje.
Předseda SK RVŠ informoval, že byl osloven Spolkem studentů historie (FF UK) a požádán o
zprostředkování pozvánky na tradiční vzpomínkovou akci, která připomíná 45. výročí úmrtí Jana
Palacha. Akce se koná bezprostředně po ukončení schůze pléna SK RVŠ, od 17:00 před budovou
Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí.

Zakončení
Předseda SK RVŠ poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi.
Nadcházející 22. schůze SK RVŠ se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2014.

Zapsala:

Heda Čepelová, tajemnice

Za správnost:

Miroslav Jašurek, předseda
Martin Petrus, místopředseda pro organizaci a řízení
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