Zápis ze 6. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
14. květen 2015, Praha (UK)
Přítomni: 22
Delegáti a delegátky: 19
Dominik Bečka /VŠE/, Aneta Hašková /OU/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Marek Hodulík /UPOL/, Olesya Krechun
/VŠMVV/, Jana Kudrnová /UHK/, Pavel Liška /VŠUP/, Jiří Logojda /VŠO/, Pavel Maxera /VUT/, Martina
Mlčochová /VŠB-TUO/, Blanka Pančíková /VŠCHT/, Martin Papež /UTB/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/,
Barbora Stuhlová /JČU/, Markéta Šestáková /VŠTE/, Jan Vácha /TUL/, Michal Volf /ZČU/, Jan Záhora
/MENDELU/, Michal Zima /UK/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3
Katarína Čabalová /AMU/, Marek Janalík /VFU/, Kateřina Mazánková /PA/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (6)
Michaela Fiedlerová /VUT/, Eva Hnátková /UTB/, Stanislav Jeřábek /ČVUT/, Denisa Madecká /OU/, Janka
Tkáčová /MENDELU/, Jiří Vlach /VŠCHT/
Omluveni:
Martin Hrnčíř /LA/, Pavla Klimešová /AMU/, Bronislav Kolář /UNOB/, Lukáš Koula /TUL/, Michal Mačuda
/VŠTE/, Lukáš Miklas /PA/, Kateřina Nováková /VFU/, Milan Oral /VŠB-TUO/, Petra Pavlová /UPCE/, Filip
Příhoda /MU/, Hynek Roubík /ČZU/, Anna Stránská /JAMU/, Michael Vávra /UPCE/, Veronika Vondrová
/UJEP/, Jakub Valenta /AVU/
Hosté:
Dominik Gurín (ext.), Vlasta Hledíková (ext.), Ladislav Lázňovský (ext.), František Moulis (ext.)

Zahájení
Místopředseda pro organizaci a řízení Jan Záhora přivítal přítomné delegátky a delegáty, tlumočil pozdrav od
předsedy Hynka Roubíka, který nemohl být přítomen, neboť se právě účastnil Ministerské konference
v Jerevanu, konstatoval usnášeníschopnost, představil program a otevřel diskuzi k jeho připomínkám.
Následně byl program 6. schůze schválen (16-0-0) jako usnesení č. 15-06-01.

1.

Informace o činnosti předsednictva

Jako první informoval místopředseda Jan Záhora o nutnosti přesunutí červnové schůze, protože v termínu
11.6. proběhne v rámci Školského výboru Poslanecké sněmovny ČR projednávání novely VŠ zákona. Navrhl
tedy přesunutí na 4.6. od 15:00, což bylo přítomnými členy odsouhlaseno. Rovněž oznámil, že s ohledem na
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své zvolení studentským ambasadorem v Brně plánuje k 31.8.2015 rezignaci na svůj post místopředsedy pro
organizaci a řízení.
Dále v návaznosti na aktuální dění kolem LA a UJAKu nadnesl otázku zavedení povinného pojištění vysokých
škol proti úpadku, která byla diskutována na zasedání předsednictva SK RVŠ dne 11.5. Následně proběhla
diskuze přítomných ohledně ekonomických, právních, sociálních a procesních aspektů takového povinného
pojištění, byla dotčena i otázka zveřejnění termínů platností akreditací a možnost požadavku, aby
odstudované roky v případě ztráty akreditace/odebrání státního souhlasu nebyly studentům započítávány.
Problematika byla po této povšechné diskuzi následně ponechána k hlubšímu projednání předsednictvem SK
RVŠ s případnou možností otevřít ji znovu na červnovém plenárním zasedání. Předseda Legislativní komise
SK RVŠ a zároveň RVŠ Marek Hodulík rovněž informoval, že by tuto otázku rád přenesl na půdu celé RVŠ
v rámci diskuze k novele VŠ zákona.

2.

Informace z jednotlivých komisí a pracovních skupin

KVS – Předsedkyně Aneta Hašková shrnula a poděkovala za průběh Workshopu 3.0, informovala o
přípravách sborníku z této akce, seznámila přítomné se stavem příprav podzimní Konference pro studentské
akademické senátorky a senátory, která je plánována na 6. - 8.11. tohoto roku a proběhne ve spolupráci s
VUT, MU a MENDELU v Brně na téma Praxe a uplatnitelnost absolventů, přičemž řádná schůze pléna by
v ideálním případě proběhla 5. 11. v Brně (v této otázce bude ještě dále diskutováno, zejména s ohledem na
finance). Dále komise řešila spolupráci na organizaci workshopu doktorandů, otázku, jak zefektivnit jednání
SK RVŠ a komisí, přistoupila na stanovení požadavku minimální účasti na schůzích komise a případné
sankcionování neomluvené neúčasti. Předsedkyně KVS dále seznámila přítomné s výsledky evaluace
Workshopu; v porovnání s loňským rokem bylo shromážděno více vyplněných dotazníků a výsledný průměr
známek má hodnotu 2,38. Vše bude zveřejněno na Capse.
KPVTC – Předseda Martin Papež informoval, že komise uvítá další aktivní doktorandy. V rámci činnosti
komise byly diskutována možná témata plánovaného workshopu, vše je ještě v diskuzi, předběžně byl
stanoven na 29.5. další termín jednání komise. Dále znovu vyzval k diskutování otázky zdravotního pojištění
na jednotlivých vysokých školách. V rámci v minulosti avizovaného šetření probíhá nadále sběr informací
z jednotlivých VŠ. Komise cítí, že problematiku postdoků je třeba řešit napříč RVŠ, jelikož s nimi nemá žádný
kontakt. Je připraveno usnesení, které se týká zdravotního pojištění (bude projednáváno s předsednictvem).
Termín workshopu je zatím v jednání, pravděpodobně druhý nebo třetí týden v září.
KSEZ – Předseda Michal Zima informoval, že se komise v rámci zasedání pléna nesešla a apeloval na
zájemce, nechť se připojí. V současné době probíhá připomínkování pozičního dokument k Náhradní době
pojištění.
LK – Předseda Marek Hodulík informoval o připomínkování dokumentu k vyhlášení soutěže na plastiku CJO.
V úterý 19.5. proběhne diskuze k novele a částečně k podzákonným předpisům.
PRASK PR – Koordinátorka Barbora Stuhlová představila aktuální návrh nového Newsletteru SK RVŠ, který
by měl pravidelně chodit do akademických senátů a zájemcům. První Newsletter bude obsahovat představení
Komory a zájemci si mohou potvrdit jeho odběr. Newsletter by měl vycházet nejčastěji jednou za měsíc.
Konstatovala, že pochvala a poděkování za práci na Newsletteru patří zejména Dominiku Bečkovi. Dále
PRASK PR pracuje na tiskových zprávách a prezentaci Komory na FB, proběhl první monitoring médií, bude
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aktualizován po měsíci. PRASK PR pracuje i na konceptu propagace CJO přímo na univerzitách a na
požadavcích při výběru tiskového mluvčího. Schůze pracovní skupiny proběhne po skončení zasedání pléna.

3.

3. kolo 2. volby delegáta do Předsednictva RVŠ

Místopředseda Jan Záhora vyzval přítomné k nominaci členů do volební komise. Navrženi byli Stanislav
Jeřábek, Olesya Krechun, Jiří Vlach a Dominik Bečka. Přítomní delegáti poté schválili takto složenou volební
komisi usnesením č. 15-06-02 (17-0-0). Vzápětí si volební komise ze svého středu zvolila předsedu. Tím se
stal Jiří Vlach, který konstatoval, že jedinou kandidátkou ve třetím kole je Václava Sedlmajerová a instruoval o
průběhu volby. Kandidátka se poté v krátkosti představila a vyzvala přítomné k položení dalších dotazů.
Pro třetí kolo volby bylo vydáno 19 hlasovacích lístků, odevzdáno 19 lístků.
•

PRO: 14

•

PROTI: 5

•

ZDRŽEL SE: 0

•

NEPLATNÝ LÍSTEK: 0

Kandidátka Václava Sedlmajerová byla tedy ve 3. kole 2. volby zvolena delegátkou do Předsednictva
RVŠ.
4.

Cena Jana Opletala, volba členů výboru, schválení složení výboru

Nově zvolený předseda PRASK CJO 2015 Ladislav Lázňovský prostřednictvím prezentace informoval o
průběhu a výsledku losování zástupců do Výboru CJO, které se konalo 30.4. v Brně. Z řad studentů by měli
být delegování zástupci z Vysoké školy polytechnické Jihlava a z Univerzity Karlovy v Praze. Z Vysoké školy
umělecko-průmyslové a Vysoké školy chemicko-technologické by pak měli být delegováni zástupci
akademického senátu.
Dále proběhlo dovolení zástupců z řad SK RVŠ. Za pracovní skupinu CJO byly Ladislavem Lázňovským
navrženy Vlasta Hledíková a Denisa Madecká. Martin Papež navrhl Pavla Lišku z VŠUP, který s návrhem
souhlasil a Jan Záhora navrhl Martina Papeže, který s návrhem rovněž souhlasil. Přítomní delegáti poté
schválili volební komisi ve stejném složení jako při předchozí volbě usnesením č. 15-06-03 (16-0-1).
Předsedou se stal Dominik Bečka, který delegáty seznámil se způsobem volby.
Pro první kolo volby bylo vydáno 17 hlasovacích lístků, odevzdáno 17 lístků.
Denisa Madecká obdržela 15 hlasů
Vlasta Hledíková obdržela 11 hlasů
Martin Papež obdržel 11 hlasů
Pavel Liška obdržel 10 hlasů
Do Výboru CJO byli zvoleni Denisa Madecká, Vlasta Hladíková a Martin Papež.
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Dále PRASK navrhla předsedovi SK RVŠ do Výboru CJO doc. Jakuba Fischera (RVŠ), PhDr. Marcela
Chládka (MŠMT) a prof. Václava Pavlíčka (Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových). Další návrhy od
přítomných vzneseny nebyly, návrh PRASK CJO byl následným hlasováním plénem přijat (17-0-0).
Ladislav Lázňovský rovněž sdělil, že s žádostí o záštitu by měli být osloveni premiér ČR, předseda RVŠ a
významný umělec spjatý s událostmi 20. století. Následně představil PR aktivity, které by měly být činěny
v rámci příprav letošního udílení (FB a web, články v univerzitních médiích, spolupráce s celostátními médii –
Český rozhlas, MAFRA a Česká televize; podařilo se navázat spolupráci i s Bleskem; virální video – proběhne
navazování spolupráce se středními uměleckými školami ohledně jeho natočení) a informoval o přípravách
vyhlášení umělecko-sochařské soutěže na návrh plastiky CJO. Došlo k navázání kontaktu se skladatelem za
účelem zkomponování vlastní symfonie pro CJO. Blíží se příprava pozvánek a programu. Na konci svého
vystoupení požádal přítomné, aby se v případě zájmu zapojili do organizace a činnosti pracovní skupiny.

5.

Informace z akademických obcí

VFU – Ještě nemají rozpočet, akademický senát obdržel teprve před několika dny návrh, probíhají jednání.
UTB – Studentská komora AS chce po vzoru ACSA provést hodnocení kvality.
ČVUT – Došlo k odvolání prorektora pro vědeckou a výzkumnou činnost.
OU – Je připravováno setkání doktorandů napříč univerzitou, v rámci inaugurace rektora bylo použito logo
darované SK RVŠ, proběhly volby do AS a seminář ACSA, SK AS podpořila usnesení SK RVŠ k ČeSU.
MENDELU – Proběhla přednáška význačné lovkyně zvířat Michaely Fialové, v návaznosti na to se konala
demonstrace proti učení studentů lovci afrických zvířat.
VŠE – Proběhly volby do AS, do SK AS byly dominantně zvoleni studenti spojení s komerčním projektem
Seznamovák, který je problematický kvůli spojování se jménem VŠE.
VSUP – Byl zvolen nový rektor, proběhne výstavba nové budovy na Národní třídě.
JCU – Rozpoutala se debata ohledně studentského hodnocení výuky, v souvislosti se změnou systému na
celé škole jsou veřejné nejen výsledky, ale i komentáře. Větší část fakult pro, asi tři však radikálně proti, řeší
se, jak to bude dál.
VUT – Bylo nově zavedeno, že každá fakulta musí povinně vypracovat závěrečnou zprávu ze studentského
hodnocení, proběhl i Den kvality.
VSCHT – Byla schválena angličtina jako povinný jazyk pro všechny studenty.
TUL – Řeší za pomoci výživové poradkyně kvalitu stravování v menze.
UHK – Stále probíhají jednání o rozpočtu univerzity, Akademickému senátu prozatím návrh nebyl předložen,
mělo by se tak stát snad v červnu.
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6.

Různé

Předseda KPVTČ Martin Papež informoval účasti na konferenci EURODOCu (spolu s koordinátorkou pro
EURODOC Evou Hnátkovou). Zmínil, že v jiných státech fungují samostatné organizace, které se mohou
soustředit pouze na otázky doktorandů. Akci hodnotil jako přínosnou, řešily se podnětné otázky, které se
mohou týkat i nás.
Byly představeny výtvarné návrhy na logo RVŠ, o kterých bude hlasováno na květnovém Sněmu RVŠ.
Následně místopředseda Jan Záhora poděkoval všem za aktivní práci a účast a ukončil schůzi.

Zapsala:

Jana Kudrnová, tajemnice

Za správnost:

Jan Záhora, místopředseda pro organizaci a řízení
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