Zápis z 5. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
9. duben 2015, Praha (UK)
Přítomni: 21
Delegáti a delegátky: 19
Dominik Bečka /VŠE/, Aneta Hašková /OU/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Marek Hodulík /UPOL/, Martin Hrnčíř
/LA/, Jana Kudrnová /UHK/, Pavel Mačák /VŠLG/, Martina Mlčochová /VŠB-TUO/, Kateřina Nováková /VFU/,
Blanka Pančíková /VŠCHT/, Martin Papež /UTB/, Pavel Polok /SLU/, Filip Příhoda /MU/, Hynek Roubík /ČZU/,
Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Barbora Stuhlová /JČU/, Daniel Thibaud /UNOB/, Jan Vácha /TUL/, Jakub
Valenta /AVU/, Michal Zima /UK/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 2
Kateřina Mazánková /PA/, Sandra Vítková /VŠPJ/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (7)
Jan Hanus /UHK/, Eva Hnátková /UTB/, Stanislav Jeřábek /ČVUT/, Bronislav Kolář /UNOB/, Lukáš Koula
/TUL/, Denisa Madecká /OU/, Jiří Vlach /VŠCHT/, Matej Žitňanský /MU/
Omluveni:
Eva Komlossyová /UPOL/, Olesya Krechun /VŠMVV/, Michaela Listová /VŠE/, Pavel Maxera /VUT/, Ondřej
Melichar /ČZU/, Lukáš Miklas /PA/, Milan Oral /VŠB-TUO/, Petra Pavlová /UPCE/, Jakub Polách /UK/, Anna
Stránská /JAMU/, Michael Vávra /UPCE/, Michal Volf /ZČU/, Jan Záhora /MENDELU/
Hosté:
Jana Fleglová (LA), Dominik Gurín (ext.), Martin Hammerbauer (VŠE), Markéta Havelková (ext.), Vlasta
Hledíková (ext.), Pavla Klimešová (AMU), Ladislav Lázňovský (ext.), František Moulis (ext.)

Zahájení
Předseda Komory Hynek Roubík přivítal přítomné delegátky a delegáty, představil program a otevřel diskuzi
k jeho připomínkám. Následně byl program 5. schůze (21-0-0) schválen jako usnesení č. 15-05-01.
1.

Návrhová a volební komise

Předseda Hynek Roubík navrhl působení návrhové komise pro toto zasedání ve složení: Stanislav Jeřábek,
Marek Hodulík, Filip Příhoda, Hynek Roubík a Daniel Thibaud. Následným hlasováním (21-0-0) byla návrhová
komise schválena jako usnesení č. 15-05-02.
Dále předseda vyzval plénum k nominaci členů do volební komise pro 2. volbu delegáta do předsednictva
RVŠ. Do volební komise byli navrženi: Pavel Polok, Daniel Thibaud, Matej Žitňanský, Eva Hnátková a Jiří
Vlach. Navržení nominaci přijali. Komora poté schválila takto složenou volební komisi jako usnesení 15-5-03
(21-0-2).
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Skrutátory pro toto zasedání byli schváleni externí členové Vlasta Hladíková a Ladislav Lázňovský (21-0-0).
2.

Informace o činnosti předsednictva

Předseda Hynek Roubík informoval o usneseních přijatých předsednictvem, která všichni členové obdrželi
emailem, a o zpřístupnění složek na Capse na úrovni pléna pro externisty. Dále informoval o své účasti na
jednání Podvýboru pro vědu a výzkum Poslanecké sněmovny ČR k otázce zřízení ministerstva pro vědu,
výzkum a inovace, kde rovněž proběhla diskuze k novele VŠ a k otázce složité administrace institucionálních
akreditací, a jednání na Akademii věd ČR.
Delegát UNOB Daniel Thibaud se dotázal ohledně aktuálního stavu rozpočtu SK RVŠ, předseda Hynek
Roubík informoval o stavu jeho příprav a odkázal na místopředsedu pro organizaci a řízení, do jehož
jurisdikce rozpočet spadá.
3.

2. volba delegáta do předsednictva RVŠ

Předseda Hynek Roubík shrnul současnou situaci, kdy SK RVŠ chybí jeden zástupce v předsednictvu RVŠ, a
předal slovo volební komisi. Ta si ze svého středu zvolila předsedu, kterým se stal Daniel Thibaud, a vyzvala
přítomné k návrhům. Hynek Roubík navrhl jako kandidátku Václavu Sedlmajerovou, která kandidaturu přijala.
Kandidátka v krátkosti zodpověděla dotazy. Následně předseda volební komise Daniel Thibaud poučil
přítomné o průběhu voleb.
Pro první kolo volby bylo vydáno 21 hlasovacích lístků, odevzdáno 21 lístků.
•

PRO: 14

•

PROTI: 3

•

ZDRŽEL SE: 4

•

NEPLATNÝ LÍSTEK: 0

Kandidátka v prvním kole nebyla zvolena (kvórum 16). Po krátkém vystoupení kandidátky, ve kterém vyzvala
zejména nerozhodnuté voliče k položení dotazů, bylo následně přistoupeno ke kolu druhému.
Pro druhé kolo volby bylo vydáno 21 hlasovacích lístků, odevzdáno 21 lístků.
•

PRO: 15

•

PROTI: 5

•

ZDRŽEL SE: 1

•

NEPLATNÝ LÍSTEK: 0

Ani ve druhém kole nebyla kandidátka zvolena. Třetí kolo volby proběhne na dalším zasedání.
4.

Koordinátor pro EURODOC (diskuze)

V rámci bodu proběhlo představení pozice, povinností v rámci jejího výkonu (Filip Příhoda, František Moulis) a
diskuze nad vhodným kandidátem/kandidátkou. Zájem projevila náhradnice delegáta UTB Eva Hnátková,
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kterou podpořil předseda Komory Hynek Roubík. Vzhledem ke skutečnosti, že Koordinátor je jmenován
předsednictvem, dořešení této otázky bylo přesunuto na zasedání předsednictva SK RVŠ.
5.

Informace z vyjednávání v pracovní skupině MŠMT

Zástupce SK RVŠ Daniel Thibaud informoval o průběhu a podobě dosavadních jednání. Zejména se věnoval
otázce stáží, coby jedné z problematik, týkající se studentů.
V novele se ruší studijní obory, zůstávají programy, akreditace bude možná v podobě institucionální či daného
programu. Členění programů na profesní a akademické, přičemž absolvent směřuje buď spíše do praxe či
spíše k dalšímu studiu.
Díky usnesení předsednictva SK RVŠ se podařilo do aktuálního návrhu znění podzákonného předpisu pro
profesní bakalářský stupeň zakotvit 12 týdnů povinných praxí, vykonávaných maximálně ve dvou souvislých
blocích, pro profesní navazující magisterský stupeň 6 týdnů.
Následně proběhla diskuze k objemu počtu studentů, pro které bude třeba zajistit místo k výkonu praxe a
způsobu jeho zajištění.
6.

Informace o dění na Literární akademii (LA)

Předseda Hynek Roubík přivítal Janu Fleglovou z AS LA, které byl hlasováním (20-0-1) udělen souhlas pléna
k promluvení hosta a které spolu s delegátem LA v SK RVŠ Martinem Hrnčířem předal slovo, aby
prostřednictvím prezentace představili aktuální dění a problémy na LA.
Situace byla shrnuta následovně: V minulých týdnech byl bez souhlasu valné hromady odvolán rektor LA, což
vyvolalo jako reakci vznik stávkového výboru. Školu opouští kvalitní pedagogové, momentálně se nachází bez
akademického vedení a je tedy omezeno fungování (státní zkoušky atd.) Chování jednatele nese
absolutistické rysy, majitel nereaguje. Rektor je de iure stále rektorem, ale je mu znemožněn výkon funkce.
Studentskou komorou Akademického senátu byla vyjádřena nedůvěra jednateli. Trvá stávková pohotovost, 1.
4. proběhl happening na téma budoucnosti uměleckých škol a soukromého školství, kterého se zúčastnili i
předseda ČMKOS Josef Středula a senátor Jiří Oberfalzer. V rámci tohoto proběhla diskuze, proč není
legislativně pojištěné porušování akademických svobod na soukromých VŠ, která by se mohla přenést i na
veřejné slyšení v Senátu dne 27. 4. 2015.
Po seznámení delegátů s problematikou a diskuzi ohledně konkrétních dopadů na studenty včetně možnosti
zajištění státnic na veřejné vysoké škole (neexistuje však stejný obor) či hrozbě odebrání státního souhlasu
byl promítnut a upraven návrh usnesení, které bylo následně schváleno (19-0-0) jako usnesení č. 15-05-04:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) se znepokojením sleduje aktuální situaci na Literární
akademii (International Art Campus Prague s.r.o.) spojenou s nelegitimním odvoláním rektora doc. Mgr. Petra
Kaňky a destabilizací chodu školy.
SK RVŠ požaduje dodržování platných a závazných dokumentů, vyřešení otázky současné destabilizace a
obnovení běžného chodu školy. Dále SK RVŠ požaduje vyřešení otázky neakreditovaného oboru Zdravotní
management, jehož relevance v rámci umělecké vysoké školy je značně diskutabilní.
SK RVŠ považuje aktuální situaci za zásah do akademických svobod i současně platných právních předpisů.
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7.

Informace o Ceně Jana Opletala (CJO) a Workshopu

Předsedkyně PRASK CJO Aneta Hašková seznámila se stavem příprav. Aktuálně je v řešení složení výboru,
předsedou by měl být současný laureát Zdeněk Ručka. Vizuál by měl vycházet z roku 2012, bude pro letošek
upraven.
Dále Aneta Hašková představila aktuální situaci kolem příprav a harmonogram Workshopu 3.0, který
proběhne 24. – 25. 4. v Ostravě. Nadlimitní účastnící si pravděpodobně budou muset ubytování a stravu
uhradit.
V rámci bodu rovněž informovala o činnosti KVS, která se v uplynulém měsíci věnovala výše zmíněnému a
Strategii komunikace. Podzimní Konference akademických senátorek a senátorů proběhne v Brně na půdě
VUT na téma Praxe během studia a uplatnění absolventů. Nyní je v diskuzi otázka jejího spojení či nespojení
s výjezdním zasedáním.
8.

Pořádání workshopu pro Doktorské studijní programy

Předseda KPVTČ Martin Papež informoval, že na Capse byl zveřejněn harmonogram komise, oproti
původnímu plánu dvou je nyní plánován jeden jednodenní workshop na téma Postavení školitele/Ideální
školitel a Financování DSP. Účelem by mělo být především sdílení informací a praxe. Hosté by měli být
vybráni také na národní a mezinárodní úrovni (V4). Komise uvítá podněty a návrhy. Pravděpodobným místem
konání se jeví Zlín v termínu koncem září.
V rámci činnosti KPVTČ proběhlo oslovení k šetření ohledně stipendií pro doktorandy na jednotlivých VŠ.
Předseda KPVTČ rovněž informoval o přípravách usnesení k problematice zdravotního pojištění.
Problematika DSP by měla být vypracována a diskutována rovněž v mezinárodním rozměru, primárně v rámci
skupiny V4+.
9.

Informace o plánovaném jednání skupiny V4+ v Brně

Místopředseda pro zahraniční záležitosti Filip Příhoda seznámil se záměrem pořádání mítinku (30. 4. – 3. 5.)
v Brně, vycházející z ustavujícího dokumentu V4+ a Zahraniční strategie. Společně s ostatními členy by měli
být probrány navrhované poziční dokumenty ESU. Plánovaný rozsah je mezi 20-30 účastníky, SK RVŠ bude
plně hradit ubytování + stravu pro 14-15 účastníků, všichni nadlimitní účastníci budou hradit poplatek cca 100
euro. Náklady pro SK RVŠ by měly být cca 20-30 000. Jednání se bude konat v prostorách ESF MU,
ubytování v ceně cca 350 Kč/noc se snídaní a stravu poskytne SKM MU. Je vítáno zapojení členů SK RVŠ,
přičemž 1. den je plánován přístupný pro všechny členy k možnosti navázání kontaktů s delegáty z ostatních
zemí. Filip Příhoda sdělil přítomným, že shání 1-3 dobrovolníky k pomoci na místě a vyzval případné zájemce,
aby se mu přihlásili.
10.

Informace k aktuálnímu dění v mezinárodním prostředí (Barma, Keňa)

Místopředseda pro zahraniční záležitosti Filip Příhoda seznámil přítomné s aktuální situací v Barmě, kde
dochází k potlačování akademických svobod studentů, a představil návrh usnesení, ke kterému proběhla
diskuze a následně bylo hlasováním (18-0-1) přijato jako usnesení č. 15-05-05:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) se staví proti současné situaci v Barmě, která ohrožuje
principy demokracie, svobody slova, akademické svobody a lidská práva.
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SK RVŠ se staví proti násilí vůči demonstrujícím, vyjadřuje podporu místní studentské organizaci ABFSU (All
Burma Federation of Student Unions) ve snaze dosáhnout svých požadavků a vyzývá další organizace, aby
barmské studenty podpořily.
Dále informoval o události v Keni, kdy při útoku islámských radikálů na univerzitu v Garisse zemřelo téměř
150 lidí, většinou studentů, a představil návrh usnesení, ke kterému proběhla diskuze a následně bylo
hlasováním (19-0-0) přijato jako usnesení č. 15-05-06:
Studentská komora Rady vysokých škol vyjadřuje soustrast obětem a pozůstalým po útoku islámských
radikálů na univerzitě v Garisse a považuje tento čin za odsouzeníhodný. Při útoku zemřelo 147 lidí, přičemž
naprostá většina z nich byli studenti. Jedná se o hrůzný čin, jehož opakování musí být zamezeno. Univerzity
musí být bezpečným prostředím, kde studenti mohou v míru rozvíjet své vzdělání bez ohledu na náboženské
vyznání a etnickou příslušnost.
11.

Harmonogram jednání (diskuze nad strukturou jednání pléna)

Předseda seznámil se změnou zahájení zasedání na 13:00.
12.

Informace z jednotlivých komisí a pracovních skupin

LK – Předseda LK Marek Hodulík informoval o průběhu jednání na MŠMT, aktuálně se řeší podzákonné
předpisy, 14. 4. bude jednán věcný záměr k podpoře VaVaI. V rámci projednávaných návrhů byla zmíněna
rovněž otázka dvou jazyků na úrovni B2 pro doktorandy.
KSEZ – Předseda KSEZ Michal Zima sdělil, že komise se zabývala problematikou tzv. náhradní doby
pojištění. Do roku 2010 se počítalo prvních pět let na VŠ, poté zrušeno, rádi by na tento bod ministerstva
upozornili – renesance této skutečnosti. Marek Hodulík v diskuzi zmínil historický vývoj této skutečnosti a její
úskalí.
PRASK ZZ – Pracovní skupina se podle slov místopředsedy pro zahraniční záležitosti Filipa Příhody nesešla
z důvodu neúčasti členů. Martin Papež informoval o účasti na jednání v Rize (spolu s koordinátorkou pro ESU
Terezou Kickovou), na kterém se zabývali sociální dimenzí studia a vyzdvihl zejména možnost žádostí o
evropské granty jako možnost získání financí na činnost komory.
PRASK PR – Koordinátorka Barbora Stuhlová informovala o tématech, které skupina projednávala při
včerejším a dnešním setkání (mj. podoba newsletteru, bezplatná forma sledování médií, aktualizace kontaktů
na média, soupis studentských médií a akce na VŠ, propagace CJO, příprava požadavků na tiskového
mluvčího) a vyzvala zájemce, aby neváhali se zapojením do práce skupiny.
13.

Boloňský proces

Filip Příhoda v krátkosti představil historii vývoje boloňského procesu a nastínil celou problematiku v hlubším
kontextu. Marek Hodulík v diskuzi zmínil, že Boloňský proces znamená i dělení studia, které není někdy
v národních zájmech státu (lékaři, učitelé, právníci).
14.

Informace z akademických obcí

AVU – V lednu proběhla na AVU výběrová řízení na některé vedoucí pedagogy, mimo jiné na místo Milana
Knížáka, který neuspěl, což vyvolalo napjatou situaci mezi jeho příznivci a rektorem. Na konci prosince bylo
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na AVU zjištěno neoprávněné užívání finančních prostředků určených na stipendia. Škoda údajně činí cca 2,5
milionu, což pro rozpočet školy představuje značnou zátěž. Rektor vydal výnos o úsporných opatřeních. Nyní
probíhá policejní vyšetřování a audit MŠMT. Akademický senát nehodlá sám věc vyšetřovat ani zaujímat
obviňující stanoviska. Všechna stipendia, na která byl nárok, škola dodatečně vyplácí.
PA – Dne 8. 4. proběhla návštěva akreditační komise, stále nedošlo k návštěvě ministra vnitra.
UNOB – Proběhlo seznámení s rozpočtem pro 2015 – ušetřili na tabulkových místech, vloni touto dobou
doktorandi nedostávali stipendia, dnes už je situace vyřešena.
ŠAVŠ – Rozjíždí nové výzkumné projekty se studentskými týmy, budou soutěžit v rámci grantové soutěže na
půdě školy.
UTB – Rektor přislíbil, že na ČKR otevře otázku zdravotního pojištění pro doktorandy nad 26 let.
ČVUT – Změna SZŘ – zavedení elektronického indexu a snížení počtu pokusů na zkoušky.
15.

Různé

Předseda Komory se otázal přítomných, má-li někdo téma do bodu různé. Žádné téma nebylo ze strany členů
nadneseno, a tak pouze představil plénu novou tajemnici Janu Kudrnovou a poděkoval všem za aktivní práci
a účast.

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

Hynek Roubík, předseda
Jan Záhora, místopředseda pro organizaci a řízení
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