Zápis ze 7. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
4. červen 2015, Praha (UK)
Přítomni: 20
Delegáti a delegátky: 18
Dominik Bečka /VŠE/, Aneta Hašková /OU/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Marek Hodulík /UPOL/, Pavla
Klimešová /AMU/, Jana Kudrnová /UHK/, Jiří Logojda /VŠO/, Pavel Maxera /VUT/, Lukáš Miklas /PA/, Blanka
Pančíková /VŠCHT/, Martin Papež /UTB/, Hynek Roubík /ČZU/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Barbora
Stuhlová /JČU/, Markéta Šestáková /VŠTE/, Michael Vávra /UPCE/, Michal Volf /ZČU/, Michal Zima /UK/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 2
Lukáš Koula /TUL/, Milan Oral /VŠB-TUO/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (3)
Stanislav Jeřábek /ČVUT/, Denisa Madecká /OU/, Kateřina Mazánková /PA/
Omluveni:
Eva Hnátková /UTB/, Bronislav Kolář /UNOB/, Eva Komlossyová /UPOL/, Pavel Mačák /VŠLG/, Martina
Mlčochová /VŠB-TUO/, Filip Příhoda /MU/, Anna Stránská /JAMU/, Daniel Thibaud /UNOB/, Jakub Valenta
/AVU/, Jiří Vlach /VŠCHT/, Jan Záhora /MENDELU/
Hosté:
Petr Baierl (ext.), Dominik Gurín (ext.), Martin Hammerbauer (ext.), Markéta Havelková (ext.), Vlasta
Hledíková (ext.), David Hurný (ext.), Ladislav Lázňovský (ext.), Kateřina Polínková (ext.), Radim Řihák (SLU)

Zahájení
Předseda SK RVŠ Hynek Roubík zahájil schůzi, přivítal přítomné delegátky a delegáty, konstatoval
usnášeníschopnost, představil program a otevřel diskuzi k jeho připomínkám. Následně byl program 7.
schůze schválen (18-0-0) jako usnesení č. 15-07-01.

1.

Informace o činnosti předsednictva

Předseda Hynek Roubík v krátkosti referoval o průběhu ministerské konference v Jerevanu, které se
v uplynulém měsíci zúčastnil s místopředsedou pro zahraniční záležitosti Filipem Příhodou. Tuto akci
zhodnotil především jako podstatný networking a sdělil, že primárně se zde jednalo o programu Horizont 2020
a přijetí Běloruska do EHEA.
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2.

Informace z jednotlivých komisí a pracovních skupin

PRASK PR – Koordinátorka Barbora Stuhlová shrnula činnost PRASK za uplynulý měsíc. Nejpodstatnější a
největší náplní činnosti byla příprava Newsletteru. Jako poděkování za odvedenou práci na tomto projektu
obdržel člen PRASK PR Dominik Bečka od Barbory Stuhlové diplom. PRASK PR žádá členy o sdílení a další
rozesílání Newsletteru možným zájemcům, sledování Twitteru Komory a retweetování příspěvků (obdobně
tak v rámci Facebooku), podporu v žádosti, která bude zaslána předsedům jednotlivých AS, o umístění
odkazu (proklik) na web SK RVŠ a Ceny Jana Opletala na webové stránky jejich škol a ideálně o zajištění
možnosti publikace článku o CJO v rámci školních periodik (bude učiněno i systematicky z PRASK). Dominik
Bečka a Barbora Stuhlová pracují na pravidelném monitoringu médií (je možno nalézt na Capse ve složce
PRASK PR). PRASK PR se dále dohodla na přípravě manuálu k propagaci SK RVŠ za účelem motivace a
podpory členů při využívání příležitostí představit Komoru na jakékoliv akci, konané na jejich VŠ. Budou
k dispozici materiály, které mohou být upotřebeny (podklady, propagační materiály, PRASK pohlídá i termíny
akcí). Komunikace je důležitá, jednotliví členové však znají nejlépe prostředí své univerzity. Následně Dominik
Bečka představil již zmiňovaný největší dokončený projekt PRASK PR – Newsletter. Bude zájemcům
rozesílán emailem pomocí nástroje Campayn pravděpodobně cca 4 – 6x ročně podle množství informací
(maximálně však 1x měsíčně). Odkazuje na web i FB Komory, je možné jej jednoduše sdílet. Na všechny
kontakty, které byly v contact listu Komory k dispozici, byl zaslán email s informací o možnosti odběru a
žádostí o souhlas. Rozesláno bylo celkem na 307 adres, díky reportům se ukázalo, že ti, kteří se již někdy
s Komorou setkali, reagovali s větším zájmem. Proběhne ještě druhý pokus, tentokrát již s prvním
Newsletterem. Formulář na přihlášení k odběru již existuje formou webové adresy, později bude umístěn
přímo na webu Komory. Jako vynikající nástroj pro přehled slouží reporty, poskytované službou Campayn.
PRASK CJO 2015 – Předseda Ladislav Lázňovský informoval, že PRASK během uplynulých týdnů řešila
grafiku (nový grafický podtext) CJO, ve kterém je zahrnuta symbolika dílčích akademických obcí, které jsou
dohromady jednotné. Dále byly připraveny letáčky CJO. Jsou připraveny pozvánky pro veřejné činitele i
dopisy pro nominované členy do Výboru s výjimkou MŠMT, kde je nutné počkat na obsazení ministerského
postu.
KSEZ – Předseda Michal Zima informoval, že členové komise na svém zasedání zevrubně probírali přípravu
podzimní KAS (program, hosty, koncepci). Mají v plánu zasedání i o prázdninách, budou diskutovat s Komisí
pro vysokoškolskou samosprávu. Na zveřejňování bližších informací je zatím brzy, informace členům budou
sděleny v průběhu prázdnin.
KVS – Předsedkyně Aneta Hašková sdělila, že KVS také řešila konferenci KAS 4.0, která proběhne 6.-8.11.
v Brně za spolupráce s VUT. V řešení momentálně zajištění stravy a ubytování (nabídky již KVS obdržela).
Program je připravován ve spolupráci s KSEZ. Předběžný harmonogram: zahájení bude v pátek po obědě,
poté proběhne odborný blok, večer by měl být raut (networking). Krom senátorů i je počítáno i se členy
studentských organizací. V sobotu proběhnou workshopy. V neděli dopoledne se uskuteční poslední
workshop, odjezd je plánován kolem oběda. Téma: praxe a uplatnitelnost absolventů („Studiem to nekončí“).
Komise se dále zabývala přípravou setkání doktorandů, KVS hlavně vypomůže při organizaci (lidské zdroje).
V rámci zasedání komise proběhla diskuze na téma „jak zefektivnit schůzi“. Byl vymyšlen další projekt –
Týden studentstva/CJO (smysl: podílet se na 17. listopadu trochu komplexněji). SK RVŠ by měla vyhlásit a
zaštítit týden, během kterého se mohou vytvořením akcí zapojit studentské organizace napříč republikou.
Účelem je prohloubení komunikace a spolupráce se senáty a studentskými organizacemi.
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KPVTC – Předseda Martin Papež informoval, že od minulého pléna se komise sešla dvakrát. Proběhla
formální schůze v Brně, kde členové diskutovali nad programem připravovaného setkání doktorandů, je
narýsován. Ke sdělení podrobností předal slovo člence organizačního týmu Blance Pančíkové. Ta sdělila
následující: Akce se bude konat v Brně ve spolupráci s MENDELU ve dnech 24.-25.9. Je zamýšlena panelová
diskuze na téma: role doktoranda, jeho pedagogická činnost na fakultě (budou pozváni odpovídající hosté) a
dále workshopy na různá témata (role školitele, mobility doktorandů a další). Budou rozeslány dvě kola
pozvánek, počítáno s dvěma doktorandy za každou VŠ. Předseda KPVTČ dále sdělil, že komise uvítá když
zapojení co nejvíce doktorandů/postdoků do své činnosti, neboť je zejména potřebné dokončit šetření ke
stipendiím doktorandů před termínem setkání a informoval, že komise má připraveno usnesení ke
zdravotnímu pojištění studentů DSP. Byl promítnut a upraven návrh usnesení, které bylo následně schváleno
(17-0-0) jako usnesení č. 15-07-02:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) považuje současný systém podpory studentů doktorských
studijních programů (DSP) za nedostatečný. Jednou z možností, jak tuto podporu zvýšit, je osvobodit
studenta DSP v prezenční formě studia od povinnosti platit zdravotní pojištění v případě, kdy není
zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou.
SK RVŠ proto žádá příslušná ministerstva, aby vládě navrhla legislativní úpravu, na základě které by byl nově
za studenty DSP v prezenční formě studia bez ohledu na věk plátcem zdravotního pojištění stát.
LK – Předseda Marek Hodulík informoval o zaslání legislativně ošetřeného vyhlášení Soutěže na sošku pro
CJO PRASK CJO 2015. Dále otevřel otázku zániku studia důsledkem odebrání/uplynutí akreditace, kdy
představil problematické formulace příslušných paragrafů novely VŠ zákona a navrhl formulaci usnesení. Byla
diskutována zejména formulace „odškodnění studenta“ a zmíněny i zásadní úpravy v novele VŠ zákona,
zejména pak odebírání titulů a vnitřní akreditace, a nastolena otázka, zda SK RVŠ chce podpořit otevření této
problematiky v rámci dalšího projednávání novely VŠ zákona. Představil návrh usnesení, které bylo během
následné diskuze upraveno a přijato (11-0-5) jako usnesení č. 15-07-03:
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) v návaznosti na usnesení Sněmu RVŠ k novele VŠ
zákona důrazně upozorňuje na nutnost vyřešení odškodnění studentů při ukončení studia z důvodů na straně
vysoké školy spojených se ztrátou akreditace ve smyslu §80 odst. 5 či oprávnění uskutečňovat studijní
program v rámci institucionální akreditace. SK RVŠ upozorňuje, že novela VŠ zákona neobsahuje žádnou
lhůtu, na kterou si v rámci institucionální akreditace škola „akredituje“ studijní programy a ani není řešena
situace studentů v případě, že se škola rozhodne dále program neuskutečňovat.
Jakékoli oddálení řešení problematiky mimo stávající novelu VŠ zákona považuje SK RVŠ za chybné
rozhodnutí, které může mít fatální důsledky pro řadu studujících a de facto jen poskytne krytí institucím, které
závažným způsobem selhaly v plnění svých povinností.
3.
•

Různé
Začátek schůzí

Bylo diskutováno původně zamýšlené posunutí začátku na 13:00. Komisi pro vysokoškolskou samosprávu se
jeví optimální začátek ve 14:00 či 15:00, délka zasedání pak max. 3 hodiny. Hodinu před začátkem zasedání
by měl být vyhrazen prostor na zasedání komisí. Ještě hodinu předtím pak prostor pro zasedání pracovních
skupin, mezi tím ideálně pauza. Z pohledu předsedy je dobré zachovat setkávání komisí a PRASK před
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plénem, ale míní podporovat jejich schůzky i mimo stanovené termíny plenárního zasedání. Řešení této
otázky je plánováno přes prázdniny společně s případnými dalšími organizačními změnami.
•

Aktuální dění ve vysokém školství

Předseda Hynek Roubík shrnul, že byl odvolán ministr Marcel Chládek, jméno nového ministra/ministryně by
mělo být známo v pátek. Očekávají se i změny na postech náměstků.
•

Dotaz externího člena KVS Ladislava Lázňovského

Ladislav Lázňovský požádal plénum o udělení slova, v čemž mu bylo plénem vyhověno. Sdělil, že ve
vysokoškolském prostředí existuje velké množství lidí odlišné sexuální orientace a otevřel otázku postoje
k osvojení dítěte rodičem stejného pohlaví, který je předkládán již podruhé v rámci Poslanecké sněmovny a
na její poslední schůzi nebyl schválen jako bod k jednání. Následně položil dotaz, zda by SK RVŠ neměla
vyzvat k narovnání podmínek těchto lidí, resp. studentů. K tomuto dotazu proběhla mezi přítomnými diskuze,
zda je toto téma pro Studentskou komoru či nikoliv. Plénum se přiklání k názoru řešit tyto věci spíše mimo
Komoru a soustředit se bezprostředně na vysokoškolská témata.
•

Nové logo RVŠ

Martin Papež sdělil, že tvůrce návrhu žádá, abychom oslovili autora k přípravě, jelikož vychází z našeho
logotypu. Věc je v řešení předsedy, tajemnice a Agentury Rady vysokých škol.
•

Příští schůze:

Termín je stanoven na 10.9. S ohledem na KAS je plánováno přesunutí listopadové schůze na 5.11.
s největší pravděpodobností do Brna.
•

Informace z akademických obcí

ČVUT – Byl schválen nový SZŘ se snížením počtu termínů na zkoušky.
VŠE – Proběhla rovněž úprava počtu termínů, studentské medium ilist.cz píše jeden článek za druhým
k situaci v senátu.
UHK – Byl schválen nový SZŘ, počet opravných termínů na zkoušku zůstává zachován. Nebyl schválen
rozpočet univerzity, bude probíhat dohodování.
JČU – Při testování odolnosti paintballovými zbraněmi v rámci volby krále Majálesu došlo k nepříjemným
zraněním.
UK – Řeší poplatky za studium, Akademický senát bude 26. 6. hlasovat o opatření, že se žádné poplatky
magisterským studentům nebudou vyměřovat.
UTB – Prorektor pro tvurcí činnost doc. Sedlařík předložil směrnici rektora pro změnu mimořádného stipendia
pro studenty DSP nad 26 let. Proběhlo akademické mistrovství ve sportovním lezení.
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Závěrem předseda Hynek Roubík poděkoval všem za aktivní práci a účast, popřál hezké prožití prázdnin a
schůzi ukončil.

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

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