Zápis z 8. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
10. září 2015, Praha (UK)
Přítomni: 15
Delegáti a delegátky: 12
Dominik Bečka /VŠE/, Aneta Hašková /OU/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Marek Hodulík /UPOL/, Pavel Liška
/VŠUP/ (příchod 14:15), Jana Kudrnová /UHK/, Pavel Maxera /VUT/, Blanka Pančíková /VŠCHT/, Martin
Papež /UTB/, Hynek Roubík /ČZU/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Veronika Vondrová /UJEP/ (odchod
14:15), Jan Záhora /MENDELU/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3
Kateřina Mazánková /PA/, Jakub Polách /UK/, Matej Žitňanský /MU/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (3)
Jan Hanus /UK/, Eva Hnátková /UTB/, Denisa Madecká /OU/, Jiří Vlach /VŠCHT/
Omluveni:
Stanislav Jeřábek /ČVUT/, Bronislav Kolář /UNOB/, Lukáš Koula /TUL/, Michaela Listová /VŠE/, Pavel Mačák
/VŠLG/, Martina Mlčochová /VŠB-TUO/, Kateřina Nováková /VFU/, Milan Oral /VŠB-TUO/, Petra Pavlová
/UPCE/, Pavel Polok /SLU/, Filip Příhoda /MU/, Anna Stránská /JAMU/, Markéta Šestáková /VŠTE/, Barbora
Stuhlová /JČU/, Daniel Thibaud /UNOB/, Jakub Valenta /AVU/, Michael Vávra /UPCE/, Michal Zima /UK/
Hosté:
Petr Baierl (ext.), Dominik Gurín (ext.), Ladislav Lázňovský (ext.), František Moulis /VŠCHT/

Zahájení
Předseda SK RVŠ Hynek Roubík zahájil schůzi, přivítal přítomné delegátky a delegáty, konstatoval však
neusnášeníschopnost této schůze. Představil tedy pouze připravený program a otevřel diskuzi k
jeho jednotlivým bodům.

1.

Informace o činnosti předsednictva

Předseda Hynek Roubík formou prezentace informoval o činnosti předsednictva v období od minulé schůze.
Nejprve informoval přítomné o otištění komentáře v MF Dnes (5. 9. 2015), kterým reagoval na článek
„Tisícovka školného? Bereme“ zveřejněný ve stejném periodiku 1. 9. 2015. Následně informoval o podpoře
iniciativy poslankyně Válkové, týkající se návrhu úpravy názvu státního svátku 17. listopadu na „Mezinárodní
den studentstva a den boje za svobodu a demokracii“. V této věci byl zaslán dopis členkám a členům
Poslanecké sněmovny a Vlády ČR. Dále seznámil přítomné se změnami v přípravě před zasedáním
předsednictva SK RVŠ i pléna. Sběr bodů k jednání bude probíhat na emailovou adresu tajemnice, které je
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třeba zaslat v dostatečném předstihu. Rovněž připomněl nutnost vyvěšení materiálů předem na Capsu.
Informace z předsednictva, komisí a pracovních skupin by měly být při zasedání pléna prezentovány ve formě
prezentace.
Začátkem léta se předseda Hynek Roubík zúčastnil jako člen užšího předsednictva Rady vysokých škol
schůzky s náměstkem ministryně školství dr. Plagou, kterou zhodnotil kladně. Ze strany MŠMT byla přislíbena
spolupráce a předávání informací i materiálů. V úterý 15. 9. pak proběhne schůzka zástupců užšího
předsednictva Rady vysokých škol s ministryní školství dr. Valachovou, která koncem srpna potvrdila členství
ve Výboru Ceny Jana Opletala. Dne 9. 9. proběhl na ČZU pod záštitou SK RVŠ seminář pro Ph.D. studenty a
mladé vědce „Jak vizuálně komunikovat při přípravě vědeckých článků?“, který vedl doc. dr. Jernej Zupanc ze
Slovinska. Na 30. Konvent ESU byl nominován Matej Žitňanský /MU/, který se ho zúčastní společně
s místopředsedou pro zahraniční záležitosti Filipem Příhodou. V rámci projektu Národního kvalifikačního
rámce terciárního vzdělávání byl za SK RVŠ nominován Michal Zima /UK/. Do mezirezortní pracovní skupiny
pro podporu nadání byl užším předsednictvem Rady vysokých škol jmenován Mgr. Michal Bulant Ph.D.
V rámci Konference KREDO 24. 9. 2015 vystoupí předseda SK RVŠ Hynek Roubík s příspěvkem „Vysoká
škola budoucnosti z pohledu studentů“. 14. 9. proběhne na půdě MŠMT setkání se zástupci Evropské
federace zaměstnavatelů ve vzdělávání, kterého se předseda rovněž zúčastní.
Nakonec předseda Hynek Roubík informoval o výsledku výběrového řízení na pozici Pracovník PR a
představil plénu vybranou kandidátku Terezu Křepelovou.
2.

Rozpočet SK RVŠ pro rok 2015

Předseda Hynek Roubík informoval, že rozpočet byl jednomyslně schválen na zasedání předsednictva
v červnu tohoto roku. Místopředseda Jan Záhora následně rozpočet krátce představil. Konstatoval, že
rozpočet je vyrovnaný, jeho nejzásadnějšími položkami jsou výdaje na pracovníky, výdaje na zahraniční cesty
a poplatky a výdaje na akce SK RVŠ v letošním roce.
3.

Dlouhodobý záměr 2016 - 2020

Předseda Hynek Roubík informoval o výstupu z předsednictva, konaného 1. 9., které přijalo doporučující
stanovisko k záměru upustit od tvorby Dlouhodobého záměru 2016 - 2020, sepsat aktuální doporučení na
konci funkčního období a zrevidovat „Misi, Poslání, Hodnoty, Cíle“. V diskuzi nezazněly žádné komentáře.
4.

Výzva vědců (www.vyzvavedcu.cz)

Byla diskutována již na předsednictvu, kde proběhla obecná diskuze. Předsednictvo nemá pro zasedání pléna
v této otázce doporučující stanovisko. Mezi přítomnými členy a členkami Komory proběhla diskuze o tom, zda
a případně jak se k obdobným celospolečenským otázkám vyjadřovat. Bylo diskutováno, zda Komora má
zaujímat postoje v rámci celospolečenské odpovědnosti či zůstat úzce profilovanou k vysokoškolské
problematice. Jelikož přítomní nedošli v této problematice k úplnému konsenzu, jako nejúčelnější se v tuto
chvíli jeví možnost tlumočit tuto výzvu na sociálních sítích a vyzvat studující k případné diskuzi a zamyšlení.
Každý má možnost připojit se jednotlivě. Místopředseda pro organizaci a řízení Jan Záhora při této příležitosti
informoval, že na Mendelově univerzitě v rámci spolku bude probíhat humanitární sbírka a vyzval, kdo by měl
zájem se připojit, nechť se mu ozve.
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5.

Sjednocení názvů akcí SK RVŠ

Předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu Aneta Hašková v krátkosti představila problematiku.
Na minulých zasedáních předsednictva vyvstala otázka, zda SK RVŠ má používat formulaci „studentky a
studenti“ či pouze generické maskulinum „studenti“. Dlouhodobě je používána spíše první varianta, je to tak
zakotveno v materiálech i názvech akcí SK RVŠ. Zaznívají však i názory podporující zjednodušení na
obecnou formulaci „studenti“.
Výsledkem proběhlé diskuze mezi přítomnými je konstatování, že se nebudou provádět zásadní změny,
v legislativě bude nadále využíván úřednický jazyk, využívající spíše generické maskulinum, vyjadřování
navenek bude i nadále s v souladu s Programovým prohlášením a jeho preambulí, kde je formulace
„studentky a studenti“.
6.

Výjezdní zasedání říjen

Předseda SK RVŠ Hynek Roubík otevřel diskuzi k otázce, zda s ohledem na množství podzimních
plánovaných akcí mají přítomní zájem uskutečnit říjnové výjezdní zasedání či nikoliv. Jako realizovatelné
možnosti se v tuto chvíli nabízí uskutečnění výjezdního zasedání v daném termínu 9. - 11. 10. (v Čechách) či
uspořádat výjezdní zasedání či obdobnou akci v období prosinec/leden. Předsednictvo nemá doporučující
stanovisko pro zasedání pléna.
Z následné diskuze i orientačního hlasování (10 pro, 5 se zdrželo) vyplynulo, že je žádoucí uspořádání
výjezdního zasedání v řádném termínu, zejména s ohledem na prostor pro práci komisí a pracovních skupin a
utužování kolektivu.
Předseda následně vyzval delegáty, aby o případných nabídkách, kde výjezdní zasedání uspořádat,
informovali co nejdříve, nejpozději do 20. září.
7.

Informace z jednotlivých komisí a pracovních skupin

KPVTČ – Předseda KPVTČ Martin Papež poděkoval organizátorkám a organizátorům z řad komise za
přípravy v rámci konference Doktorandi 1.0 (Brno, 24. - 25. 9.), které v těchto dnech finišují. Dále informoval o
stavu příprav pozičních dokumentů; zde finišují práce na šetření ohledně hodnocení doktorských studijních
programů. Blanka Pančíková, hlavní organizátorka konference Doktorandi 1.0 za KPVTČ, pouze doplnila, že
veškeré pozvánky byly rozeslány a běží registrace. Požádala přítomné o další šíření informace o možnosti
registrace na jednotlivých VŠ.
KVS – Předsedkyně KVS Aneta Hašková informovala o činnosti komise formou prezentace.
Finišují práce vydání na sborníku z Workshopu, dosud bohužel chybí příspěvek od dr. Vejražky, nebude tedy
zařazen. Ve dnech 6. - 8. 11. proběhne na půdě VUT v Brně čtvrtý ročník Studentské konference
akademických senátorů a senátorek (KAS 4.0), téma „Praxe při studiu a uplatnitelnost absolventů“. Hosté
stále v řešení ve spolupráci s KSEZ. Páteční program bude obsahovat panelovou diskuzi, sobotní program
workshopy, na neděli je plánována diskuze na téma praxí při studiu (rozdělení do 4 skupin dle oborů – volná
diskuze). Plánováno je pozvání studentských organizací, jak již bylo dříve avizováno. Komise – zejména
předsedkyně Aneta Hašková – dále pomáhá s organizačním zajištěním konference Doktorandi 1.0. V rámci
komise dále proběhla diskuze o možnostech pořádání Kulatých stolů SK RVŠ, v rámci této diskuze vyvstaly
dvě možnosti jejich podoby: platforma pro diskuzi výstupů z akcí SK RVŠ s odbornou veřejností či platforma
pro členy SK RVŠ k diskuzi nad konkrétními tématy. Následně předsedkyně Aneta Hašková informovala o
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přípravách Týdne studentstva, který jako celorepubliková akce pod hlavičkou SK RVŠ proběhne ve dnech 9. 17. 11. SK RVŠ připraví platformu se společným kalendářem pro akce senátů a studentských organizací k 17.
listopadu. Probíhá příprava harmonogramu, bude zaslán vyzývací email senátům a studentským organizacím.
KSEZ – Komise se před zasedáním nesešla.
LK – Předseda LK Marek Hodulík sdělil, že komise se sešla dvakrát během měsíce srpna a řešila přípravu
studentské právní poradny. Aktuálně probíhá finalizace textů, které by měly být diskutovány v rámci říjnového
výjezdního zasedání zasedání. Následné listopadové akce (zejména KAS) považuje za vhodné využít pro
propagaci poradny jako jedné z aktivit SK RVŠ. Dále informoval, že probíhá připomínkové řízení k novele
Zákona o VŠ, rovněž je připravován nový Zákon o vědě a výzkumu se záměrem oddělit vědu o školství a
zřídit nové ministerstvo. Je třeba této problematice věnovat pozornost i z pohledu studentů, vliv zejména na
studentky a studenty DSP. Příslušný materiál stále RVŠ neobdržela, byť byla ujišťována, že bude
připomínkovým místem. Předpokládá však, že se tím RVŠ po obdržení bude dále zabývat, případně bude o
materiál oficiálně žádat. Následně seznámil přítomné se zájem Lukáše Miklase, končícího delegáta Policejní
akademie ČR, o setrvání v LK formou externího členství.
PRASK CJO – Předseda PRASK CJO Ladislav Lázňovský informoval o činnosti pracovní skupiny formou
prezentace.
Slavnostní akt se uskuteční 17. listopadu v Collegiu Maximu na Právnické fakultě UK. Kapacita cca 350 míst.
Byla navázána spolupráce se Spolkem českých právníků Všehrd, MŠMT (podpora v prácmi zajištění
občerstvení), RVŠ (podpora v rámci propagace), UK (zajištění prostor). Nominace odstartují 15. 9. a budou
probíhat do 23. 10., od 14. 9. bude na stránkách CJO k dispozici manuál jak nominovat. Zasedání Výboru
Ceny je plánováno na 3. 11. od 18:00. Výbor je již téměř kompletní, ještě nebyly dodány nominace za
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. Mělo by se tak stát
do konce září. Na konci července byla udělena záštita premiéra ČR Bohuslava Sobotky. V jednání je on-line
přenos do České televize. Slavnostní akt bude začínat v 17:00, v 16:45 bude ukončen příchod. Večer by měl
končit 18:20, poté bude následovat slavnostní recepce. Pozvánky členům SK RVŠ budou předány na
následujících zasedáních (bude výzva). Ohledně dress code bude připraven samostatný manuál. Marek
Hodulík v této souvislosti navrhl pořízení odznáčků do klopy, do budoucna pro by pro takovéto příležitosti byly
vhodné vázanka a šátek s motivem SK RVŠ. S ohledem na nutnost finančních úspor nebyla vyhlášena soutěž
na sošku, soška by měla být zhotovena formou 3D tisku (inovativní prvek - moderní technologie).
Předseda SK RVŠ v souladu s bodem 2. Čl. 2 Statutu Ceny Jana Opletala vyhlašuje Výzvu k
předkládání návrhů na udělení Ceny Jana Opletala. Návrhy lze zasílat v časovém horizontu od 15. září
do 23. října 2015.
PRASK PR – Tereza Křepelová, vybraná kandidátka na pozici Pracovník PR, formou krátké prezentace
představila auditoriu sebe i své návrhy komunikační strategie. Ohledně mediálních výstupů vyzdvihla
důležitost budování vztahů s médii (poskytování erudovaných komentářů k problematice) a potřebu většího
zaměření se na média, která školstvím přímo zabývají. V rámci zlepšení komunikace SK RVŠ navenek
navrhla založení blogu („názorová aréna“ – zde vyvstává otázka formátu). Je třeba se dále zabývat sociálními
sítěmi (otázka obsahu - co a ke komu), obsah by se neměl týkat pouze SK RVŠ, ale i studentské
problematiky, zajímavé pro studenty. U Twitteru je otázka cílové skupiny, považuje za účelné využít ke
kontaktu s novináři a opinion leadery. Zmínila vhodnost vytvoření celkové dlouhodobé Komunikační strategie
s rozpracováním cílových skupiny - studenti se jeví jako příliš obecná skupina. Následně byla diskutována
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problematičnost blogu ve schvalování příspěvků a možnosti rozpracování cílových skupin. Předseda Hynek
Roubík poté poděkoval kolegyni Křepelové za představení a výhled do budoucnosti.
8.

Představení koncepce činnosti v rámci pozice koordinátora pro EURODOC

Koordinátorka Eva Hnátková v rámci krátké prezentace představila přítomným EURODOC a svou představu o
činnosti, která spočívá zejména v předávání informací, využití možnosti zapojení do pracovních skupin (zde
informovala, že mohou být zapojeni i ostatní členové národních organizací) a účasti na každoroční
mezinárodní konferenci. Výhledová strategie spočívá v prezentaci a diskuzi závěrů z konference Doktorandů,
kooperace mezi národními organizacemi (V4), vypracování otázek pro dotazník, prezentace SK RVŠ na další
konferenci, předávání informací z EURODOCu přímo na jednotlivé VŠ. Dále zmínila, že národní organizace
z jiných zemí v rámci EURODOC zastupují většinou pouze doktorandy a mladé vědce, SK RVŠ, která
sdružuje studenty a studentky všech stupňů VŠ studia je v tomto spíše výjimkou.
9.

ACSA – POSED

Členka předsednictva SK RVŠ Václava Sedlmajerová informovala, že ve dnech 30. 10. - 1. 11. proběhne
Pracovní setkání dobrovolníků (studentských zástupců z akademických senátů a organizací), které pořádá
Akademické centrum studentských aktivit. Již v loňském roce měla SK RVŠ na tomto setkání své zástupce,
letos se zúčastní jistě právě kol. Sedlmajerová a případně další. Tímto všechny zve. Na akci probíhají
prezentace jednotlivých studentských organizací, bude tedy zajištěna i prezentace SK RVŠ.
10.

Informace z jednotlivých akademických obcí

PA ČR – Školu navštívila akreditační komise, akreditace byly úspěšně prodlouženy.
UTB – Byl příslib vydání směrnice rektora ke zdravotnímu pojištění pro studující DSP. V rámci tlaku dvou
majoritních fakult však směrnice vydána nebyla, fakulty si měly řídit samy, což se nestalo. Implementace do
Stipendijního řádu je tedy obtížná. Třeba hledat koncepčnější řešení, KPVTČ zapracuje.
MU – Dosavadní předseda AS dr. Bulant se stal prorektorem pro studium.
11.

Různé

Místopředseda pro organizaci a řízení Jan Záhora informoval přítomné, že k půlnoci 10. 9. rezignuje na svou
funkci. Předseda Roubík následně poděkoval Janu Záhorovi za odvedenou práci a schůzi ukončil.

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

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