Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
22. leden 2015, Praha (UK)
Delegáti a delegátky:
Tereza Kicková /AAVŠ/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Hynek Roubík /ČZU/, Barbora Stuhlová /JČU/, Martin
Hrnčíř /LA/, Jan Záhora /MENDELU/, Filip Příhoda /MU/, Aneta Hašková /OU/, Radim Řihák /SLU/, Roman
Hloušek /ŠAVŠ/, Jan Vácha /TUL/, Jana Kudrnová /UHK/, Veronika Vondrová /UJEP/, Michal Zima /UK/,
Daniel Thibaud /UNOB/, Michael Vávra /UPCE/, Marek Hodulík /UPOL/, Martin Papež /UTB/, Kateřina
Nováková /VFU/, Martina Mlčochová /VŠB-TUO/,Slivia Mihaldová /VŠH/, František Moulis /VŠCHT/, Radim
Kochaň /VŠKE/, Olesya Krechun /VŠMVV/, Jiří Logojda /VŠO/, Pavel Maxera /VUT/, Michal Volf /ZČU/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem:
Kateřina Mazánková /PAČR/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním:
Vojtěch Kotek /AAVŠ/, Stanislav Jeřábek /ČVUT/, Jan Böhm /JČU/, Denisa Madecká /OU/, Lukáš Koula
/TUL/, Jakub Polách /UK/, Eva Hnátková /UTB/, Milan Oral /VŠB-TUO/, Aleš Černý /VŠH/
Omluvení:
Jakub Valenta /AVU/, Lukáš Miklas /PAČR/, Jan Vácha /TUL/, Jiří Vrána /VŠCHT/, Marek Janalík /VFU/,
Pavel Mačák /VŠLG/, Pavlová Petra /UPCE/, Michaela Tvrdoňová /MU/, Ondřej Sikora /JAMU/, Jan Zugárek
/VŠTE/, Michal Mačuda /VŠTE/, Petra Zoková /VŠKV/
Hosté:
Vlasta Hledíková /MU/, Michal Schiller, Ondřej Haška, Ladislav Lazňovský /ČVUT/, Dominik Gurín /MU/
Zahájení:
Místopředseda Jan Záhora přivítal všechny přítomné a poděkoval delegátům, že se dostavili na zasedání.
Uznal, že je zasedání usnášeníschopné a požádal plénum o schválení pořadu jednání. Daniel Thibaud
vznesl požadavek o informace ze sekce soukromých vysokých škol, Filip Příhoda navrhl jako další bod
jednání Návrh na ustavení pracovní skupiny pro zahraniční záležitosti, Marek Hodulík navrhl zařadit do
informací ze sekce soukromých vysokých škol i volbu jejího předsedy.
Plénum odsouhlasilo předložený program se začleněnými připomínkami jako usnesení č. 15-02-01 (rokschůze-pořadové číslo), poměrem hlasů 25-0-0 (pro-proti-zdržel se).
Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.

Schůze komisí (do 14:00)
Informace o činnosti předsednictva
3. kolo volby předsedy SK RVŠ
2. kolo volby delegátů do předsednictva RVŠ
1. kolo volby předsedy sekce soukromých vysokých škol
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6. Volba člena pracovní skupiny MŠMT k přípravě podzákonných předpisů zákona o vysokých
školách
7. Zřízení pracovní skupiny pro zahraniční záležitosti
8. Informace z jednotlivých komisí a sekce
9. Informace z akademických obcí
10. Různé

2. Informace z předsednictva SK RVŠ
Jan Záhora informoval o schůzi předsednictva RVŠ. Předsednictvo kritizovalo postup MŠMT k podzákonným
předpisům, kdy MŠMT předložilo jejich příliš rozsáhlé a vypracované teze. V reakci na to MŠMT tento
dokument stáhlo. Marek Hodulík informoval, že uložil 3 dokumenty na Capsu . Jedná se o připomínkované
teze k podzákonným předpisům k novele VŠ. MŠMT přijalo připomínky, kromě jedné, teze byly následně
přeposlány na vládu. Nebyla přijata připomínka, že v případě akreditačních standardů by měly existovat jedny
pro akreditaci, druhé pro re-akreditaci a třetí pro kontrolu. MŠMT tuto námitku zamítlo, plánuje standardy
pouze jediné. Dále prohlásil, že by bylo vhodné, se začlenit se do odborných pracovních skupin MŠMT, je
vhodné se jako SK RVŠ zapojit tak, aby pro každou pracovní skupinu platil formát 3 akademici + 1 student.
Předsednictvo RVŠ schválilo nová pravidla hospodaření SK, máme plnou přenositelnost rozpočtového
přebytku do dalších let.
Daniel Thibaud:

Jak vypadaly ty původní Weberovy teze?

Marek Hodulík:

Měli okolo 75 stran. Některé věci tam byly vyloženě sporné, například by VŠ
musela mít nejméně 1000 kmenových studentů, 25 akademických pracovníků na
min 1,0 úvazek, VŠ by musely zajistit, aby minimálně 5% jejich studentů vyjíždělo
na zahraniční pobyty,
ale zároveň zajistit, aby 5% zahraničních studentů
přijíždělo k nám.

Daniel Thibaud:

V prosinci jsem se rozhořčoval kolem dokumentu Zásady hospodaření SK RVŠ ve
vztahu k ARVŠ. Agentura RVŠ je orgán, zabezpečující administrativní a technickou
podporu SK RVŠ a RVŠ. V prosincovém zápise z předsednictva RVŠ není zmínka
o tom, že by bylo hlasováno o dokumentu Zásady hospodaření SK RVŠ ve vztahu
k ARVŠ, proto to zmiňuji nyní. V případě, že se zpětně nepodaří prosadit, že
hlasování bylo platné, může se stát, že zůstatek financí z roku 2014 nebude
převeden v plné výši.

Jana Kudrnová:

Jak vypadá situace okolo výběru tajemníka a tiskového mluvčího?

Jan Záhora:

Tajemník zatím není vybrán, tato osoba bude pravou rukou předsedy a předseda
by si měl určit způsob jeho výběru. Tudíž čekám, až se zvolí předseda. Obdobná
situace platí pro tiskového mluvčího.
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3. Volba předsedy SK RVŠ
Na začátku volby byla podle čl. 6 odst. 2 poměrem hlasů 25-0-1 zvolena volební komise ve složení:
Olesya Kretchun
Michal Volf
Daniel Thibaud
Jana Kudrnová
Eva Hnátková
Komise si následně zvolila ze svého středu předsedu, jímž se stal Michal Volf. Ten seznámil plénum se
způsobem volby.
Z prvních dvou kol postoupila do třetího kola Václava Sedlmajerová, na ni byly následující dotazy.
Stanislav Jeřábek:

Lukáš Koula:
V. Sedlmajerová:
Daniel Thibaud:

V. Sedlmajerová:
Daniel Thibaud:

v. Sedlmajerová:

Aneta Hašková:
V. Sedlmajerová:

Spousta delegátů měla problém se rozhodnout pro navrženou kandidátku, protože
ji neznají osobně. Kandidátka v rámci studentské unie ČVUT a dalších podobných
institucí velmi podporuje komunikaci směrem dolů, ale i nahoru. Je pracovitá a
motivovala mě k činnosti.
Máš konkrétní vizi jak dosáhnout komunikace se studenty a s médii?
Otevírá se nám cesta ke komunikaci s médií, kontakty za hranice univerzity jsou,
otázkou je, zda jsme schopni najít lídry, kteří jsou komunikace schopni.
Přístupu kandidátky si velmi vážím. Kandidátku znám a považuji ji za schopnou.
Ale v této volbě mi chybí program, agenda, co má tato funkce řešit. Čekal jsem, že
přijde s koncepcí, s přístupem ohledně stipendií, řešení problémů s ministerstvem
a podobně. Mohla bys přiblížit, čeho bys v komoře chtěla dosáhnout programově?
Co bys byla ráda, aby se v českém vysokém školství změnilo? Co můžeme jako
orgán změnit směrem k ministerstvu?
Jsem v SK RVŠ nová a budu potřebovat podporu. Tyto věci by měli vzejít z nás.
Na předsednictvu vysloveně nestojí všechno. Na něm je říct názor SK RVŠ ven.
Dlouhodobý záměr SK RVŠ bude přibližně za rok končit, musí se udělat nové
programové prohlášení. Co z toho co je tam teď napsáno by se mělo změnit, máš
nějaký tip?
Nevidím z toho výstupy. Přečtu si programová prohlášení, ale nevidím výstup. My
jsme tady od toho, abychom to delegátům i senátu usnadnili.
Co studuješ za obor?
Přístroje metody pro biomedicínu. Technika se zaměřením na biologii.

Ve třetím kole nebyl zvolen předseda SK RVŠ (8-9-9).
Jan Záhora prohlásil, že na 3. schůzi SK RVŠ proběhne druhá volba předsedy SK RVŠ.
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4. 2. Kolo volby delegátů do předsednictva RVŠ
Na začátku volby byla podle čl. 6 odst. 2 poměrem hlasů 25-0-1 zvolena volební komise ve složení:
Olesya Kretchun
Lukáš Koula
Eva Hnátková
Jana Kudrnová
Komise si následně zvolila ze svého středu předsedkyni, jíž se stala Olesya Krechun. Ta seznámila plénum
se způsobem volby. Nejprve se jednotliví kandidáti představili a pak na ně byly kladeny otázky.
Kandidáti z prvního kola: Daniel Thibaud, Hynek Roubík, Marek Hodulík, Radim Řihák
Daniel Thibaud stáhl svoji kandidaturu.
Marek Hodulík
Delegát za UPOL, hájí zájmy studentské komory v rámci RVŠ, v minulém období se účastnil 100% jednání.
Vede velkou legislativní komisi RVŠ, ale není automaticky členem předsednictva.
Daniel Thibaud: Chtěl bych se přimluvit za kandidaturu Marka Hodulíka. Na posledním předsednictvu
vystupoval na jako host a je to nepříjemná situace, když současně zastává post předsedy
legislativní komise RVŠ. Je to kandidát, který právní stránce Vysokoškolské problematiky
z nás rozumí nejvíc a bylo by záhodno, aby mohl předkládat naše poznámky na
předsednictvu. Doporučuji jej, výrazně to zjednoduší práci.
Hynek Roubík
Delegát za ČZU v Praze. Bere tuto pozici jako takovou, kde je možné protlačovat naše zájmy a dokázat je
důstojně obhájit. Spolupracuje s vedením pražských univerzit, v poslední době spolu více kooperují, ale to
neznamená, že by nebyl schopen v budoucnu spolupracovat s ostatními univerzitami. Je progresivní typ
člověka a v SK RVŠ nováček.
Aneta Hašková: Jaké jsou u kandidáta zkušenosti a kde všude působil?
Hynek Roubík: Je studentem Tropického zemědělství, udržitelných technologií. Je členem fakultního i
univerzitního senátu, disciplinární komise. Dál působí v národní agentuře pro mládež, kde je
nezávislým hodnotitelem.
Radim Řihák
Postgraduální student na SU v Opavě, v SK RVŠ působí od srpna 2013, byl v komisi pro vědeckou a tvůrčí
činnost. Je pravidelným účastníkem grémií a podobně, je fundovaný pro tuto funkci. Apeluje na to, aby byli
dva kandidáti zvoleni.
Výsledky druhého kola volby

Hodulík 20, Roubík 14, Řihák 10
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V druhém kole volby delegátů do předsednictva RVŠ byl zvolen Marek Hodulík, zbylí dva kandidáti nesplnili
požadovaný počet minimálně dvou pětin hlasů celé SK RVŠ (15 hlasů) a postupují tak do třetího kola.
5. 1. kolo volby předsedy sekce soukromých vysokých škol (SSVŠ)
Jan Záhora navrhl před samotnou volbou volební komise, aby volební komise fungovala i pro bod 6. volbu
člena pracovní skupiny MŠMT k přípravě podzákonných předpisů zákona o vysokých školách. Proti návrhu
nebyl vysloven nesouhlas a návrh tak byl odsouhlasen. Následně byla podle čl. 6 odst. 2 poměrem hlasů 240-1 zvolena volební komise ve složení:
Stanislav Jeřábek
Martin Hrnčíř
Eva Hnátková
Komise si následně zvolila ze svého středu předsedu, jímž se stal Stanislav Jeřábek. Ten seznámil plénum
se způsobem volby.
Návrhy:
Olesya Krechun a Roman Hloušek navrhli Terezu Kickovou ta návrh přijala.
Tereza Kicková:
Delegátka za angloamerickou VŠ v Praze. V rámci volebního období by se snažila o pozvednutí úrovně
soukromých vysokých škol, protože mají špatnou pověst a spousta škol neprávem. Pracuje v nadaci Zdeňka
Bakaly.
Daniel Thibaud: Co přesně děláš v Nadaci Zdeňka Bakaly?
Tereza Kicková: Asistentku studijní poradkyně, zpracovávám data, čtu přihlášky, komunikuji se studenty,
monitoruji různé programy na školách i ve světě.
Vojtěch Kotek: Jakým způsobem si představuješ, že budeš zvyšovat pověst SVŠ
Tereza Kicková: Tvorba žebříčků hodnocení soukromých vysokých škol, příručky pro mladé, roadshow po
gymnáziích a podobně.
Hynek Roubík: Co je podle tebe největší problém v kvalitě SVŠ?
Tereza Kicková: Jak velké množství studentů odchází po prvním roce studia, Studenti navštěvují SVŠ na
jeden rok, když se nedostanou na veřejné vysoké školy, když se na ně dostanou opsti SVŠ.
V prvním kole hlasování, kterého se zúčastnili výhradně delegáti ze soukromých vysokých škol, byla zvolena
jako předsedkyně SSVŠ Tereza Kicková (4-0-2).
6. Volba člena pracovní skupiny MŠMT k přípravě podzákonných předpisů zákona o
vysokých školách
Návrhy:
Hodulík a Řihák navrhují Daniela Thibaud, ten návrh přijal
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Daniel Thibaud
Delegát Univerzity Obrany, zastával funkci předsedy studentské komory na konci minulého stálého zasedání,
před tím byl místopředsedou pro organizaci a řízení. Přijal kandidaturu, ale váhal, protože ví, jak časově
náročná je takováto funkce, protože podzákonné předpisy jsou velmi náročné a důležité. Cítí velkou
zodpovědnost a velký tlak, ale myslí si, že by to ještě měl zvládnout. Této věci rozumí, je seznámen s celým
procesem, ví, co se bude řešit.
Před samotnou volbou navrhl Jan Záhora prosté veřejné hlasování, jelikož byl jenom jeden kandidát, tato
pozice není ukotvena v organizačním řádu a zkrátilo by to čas volby. Filip Příhoda byl proti a tak se volba
konala stejně jako všechny volby předchozí, čili tajně.
Daniel Thibaud byl zvolen jako zástupce SK RVŠ v pracovní skupině MŠMT k přípravě podzákonných
předpisů zákona o vysokých školách. (23-2-2)
7. Zřízení pracovní skupiny pro zahraniční záležitosti
Filip Příhoda zdůvodňuje nutnost zřízení této skupiny. Jedná se o odpovídání na emaily, aktualizace
zahraniční strategie, agenda zahraničních záležitosti, zahraniční cesty. Navrhuje tedy, aby komora přijala
usnesení:
„Komora zřizuje pracovní skupinu pro zahraniční záležitosti za účelem komunikace se zahraničními partnery.“
Návrh byl přijat jako usnesení č. 15-02-02, poměrem hlasů 26-0-0.
8. Informace z jednotlivých komisí a SSVŠ
Komise pro postgraduální vzdělávání a tvůrčí činnost
Předseda KPVTČ Martin Papež sdělil plénu, že v komisi nejsou zastoupeni členové z humanitních oborů.
Komise chce navázat na práci PRASK DS a KVTČ z minulého funkčního období. Dále vyzval Martin Papež
doktorandy, kteří ještě nejsou členy, ať se ke komisi připojí.
Komise pro vysokoškolskou samosprávu
Předsedkyně KVS Aneta Hašková, že se v komisi sešlo celkem 10 členů, předběžně jsou domluveni 2
externisté. Pracovní komise je neustále otevřená, můžou se přidat další zájemci. Po úvodním seznámení se
začala orientačně plánovat cena Jana Opletala.
Sekce soukromých vysokých škol
Předsedkyně Sekce Teraza Kicková sdělila plénu plán, že se sekce chce zabývat kritérii hodnocení SVŠ.
Legislativní komise
Předseda LK Marek Hodulík vyzval delegáty aby se nebáli vstoupit do legislativní komise, není nezbytné aby
v ní byli jen právníci a studenti práva, velká část práce v LK je hlavně o logice a ne o slovíčkaření. První
zasedání proběhlo ve 2 členech, jelikož externisté ještě nebyli schváleni. Z hlediska novely informoval, že 4.2.
se bude projednávat vyhláška o statistice a dávat obsah tezím.
Komise pro sociální a ekonomické záležitosti
Komise nezasedala.
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9. Informace z akademických obcí
SU
Proběhlo 14.1.2015 1. ustavující jednání fakultního senátu pro období 2015-2018.
UJEP
Chystají se, po předchozí neúspěšné volbě, na 2. volbu rektora.
ZČU
Proběhla volba rektora, od 1.3. nastoupí do funkce nový rektor.
VŠB-TUO
Proběhlo setkání studentů s rektorem.
VŠCHT
Na VŠCHT jsou zvoleni noví senátoři za studenty.
Mendelu
Byly schváleny zásady tvorby rozpočtu.
JČU
Byl spuštěn nový portál na studentské hodnocení výuky, menzy, knihovny, koleje.
UPOL
Byl spuštěn nový způsob evaluací přes mobilní telefony.
LA
Příprava voleb do AS.
ČVUT
Na senátu je plánována volba předsedy AS.
ŠAVŠ
Nový rektor bývalý ministr Mertlík.
VŠH
Byl zvolen rektor na další 4 roky. Noví členové v AS, plánování otevření pobočky v Brně
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10. Různé
Daniel Thibaud navrhl podat žádost na Univerzitu Karlovu, aby byl SK vyčleněn v Karolinu nějaký prostor pro
odkládání drobností. Martin Papež navrhl na další jednání začlenit do programu pauzu.
Jan Záhora ukončil zasedání.
Zapsal:

Jan Záhora, místopředseda pro organizaci a řízení

Za správnost:

Aneta Hašková, Předsedkyně KVS
Marek Hodulík, Předseda LK
Martin Papež, Předseda KPVTČ
Michal Zima, Předseda KSEZ
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