Zápis z 9. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
výjezdní zasedání, 9. – 11. října 2015, Mladá Boleslav (ŠAVŠ)
Přítomni: 19
Delegáti a delegátky: 17
Dominik Bečka /VŠE/, Aneta Hašková /OU/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Marek Hodulík /UPOL/, Jana Kudrnová
/UHK/, Pavel Maxera /VUT/, Pavel Polok /SLU/, Filip Příhoda /MU/, Hynek Roubík /ČZU/, Václava
Sedlmajerová /ČVUT/, Barbora Stuhlová /JČU/, Daniel Thibaud /UNOB/, Jan Vácha /TUL/, Michal Volf /ZČU/,
Veronika Vondrová /UJEP/, Jan Záhora /MENDELU/, Michal Zima /UK/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 2
Eva Hnátková /UTB/, Kateřina Mazánková /PA/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: (4)
Stanislav Jeřábek /ČVUT/, Bronislav Kolář /UNOB/, Denisa Madecká /OU/, Matej Žitňanský /MU/
Omluveni:
Eva Komlossyová /UPOL/, Lukáš Koula /TUL/, Olesya Krechun /VŠMVV/, Pavel Liška /VŠUP/, Kateřina
Nováková /VFU/, Milan Oral /VŠB-TUO/, Blanka Pančíková /VŠCHT/, Petra Pavlová /UPCE/, Jakub Polách
/UK/, Anna Stránská /JAMU/, Jakub Valenta /AVU/, Michael Vávra /UPCE/, Sandra Vítková /VŠPJ/, Jiří Vlach
/VŠCHT/
Hosté:
Dominik Gurín (ext.), Ondřej Haška (ext.), Barbora Janíková (ext.), Iva Janotová (ext.), Ladislav Lázňovský
(ext.)

Zahájení
Předseda Komory Hynek Roubík přivítal delegátky a delegáty na výjezdní schůzi v prostorách ŠAVŠ v Mladé
Boleslavi a předal slovo prorektorovi ŠAVŠ Mgr. Petru Šulcovi, který v zastoupení pana rektora pronesl
zdravici k přítomným. Poté předseda Hynek Roubík představil program a otevřel diskuzi k jeho připomínkám.
Následně byl program 9. schůze (18-0-0) schválen jako usnesení č. 15-09-01.

1.

Informace o činnosti užšího předsednictva SK RVŠ

Předseda Komory informoval, že byla přijata dvě podpůrná stanoviska, a to k problematice PA ČR a Etické
komisi RVŠ (problematika organizovaného plagiátorství). Touto problematikou se bude dále zabývat i KVS.
Dále bylo přijato usnesení P SK RVŠ k UJAK, které bylo zasláno mimo jiné právě na UJAK i MŠMT.
Obdržena pozitivní reakce z MŠMT, které kvitovalo ocenění jeho aktivity. Z UJAKu se dostalo odpovědi ve
smyslu, že budou podnikat všechny možné kroky, aby studenti mohli dostudovat u nich, případně budou
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napadat postup AK. Předseda Roubík dále informoval, že se zúčastnil závěrečné konference KREDO,
mezinárodního semináře k problematice financování VŠ organizovaného MŠMT a setkání s ministryní
školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou, které proběhlo v přátelském duchu. Je domluven
s paní ministryní, že výhledově by se setkala i s plénem Komory. V neposlední řadě shrnul aktuální situaci
kolem poslaneckých pozměňovacích návrhů k novele VŠ zákona, kde z pohledu RVŠ vyzdvihl především
ostré ohrazení proti návrhu týkající se právního statutu PA ČR a podporu k návrhům poslance Karamazova a
poslankyně Hubáčkové, týkajících se změn v rámci sociálního stipendia (změna výpočtu z fixní částky na
výpočet ze 2/3 životního minima). Následně ještě krátce kladně zhodnotil proběhlou konferenci Doktorandi 1.0
a informoval o cestě kolegyň Hnátkové a Pančíkové na doktorandské fórum na Slovensko.

2.

Volba místopředsedy SK RVŠ

Předseda Hynek Roubík vyzval přítomné k nominacím členů volební komise. Navrženi byli Daniel Thibaud,
Stanislav Jeřábek, Eva Hnátková a Matej Žitňanský. Přítomní delegáti poté schválili takto složenou volební
komisi usnesením č. 15-09-02 (19-0-0). V zápětí si volební komise ze svého středu zvolila předsedu. Tím se
stal Daniel Thibaud, který následně vyzval k navržení kandidátů. Aneta Hašková navrhla Barboru Stuhlovou,
která nominaci přijala. Kandidátka poté prostřednictvím prezentace představila sebe a své vize/plány.
Předseda volební komise seznámil přítomné s pravidly průběhu volby.
Pro první kolo volby bylo vydáno 19 hlasovacích lístků, odevzdáno 19 lístků.
•

PRO: 15

•

PROTI: 0

•

ZDRŽEL SE: 1

•

NEPLATNÝ LÍSTEK: 3

Kandidátka v prvním kole nebyla zvolena (kvórum 16). Bylo proto přistoupeno k druhému kolu volby.
Pro druhé kolo volby bylo vydáno 19 hlasovacích lístků, odevzdáno 19 lístků.
•

PRO: 18

•

PROTI: 0

•

ZDRŽEL SE: 1

•

NEPLATNÝ LÍSTEK: 0

V druhém kole byla kandidátka Barbora Stuhlová zvolena místopředsedkyní SK RVŠ pro organizaci a
řízení.
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3.

Informace o dění na Policejní akademii ČR

Delegátka Kateřina Mazánková informovala přítomné o aktuálním dění na PA ČR. V neděli 4. 10. byla na TV
NOVA odvysílána reportáž k případu pplk. Kadlece, jednoho z vyučujících PA ČR, který v březnu 2015 řídil a
naboural podle reportáže s cca 1,3 promile alkoholu v krvi. TV NOVA upozornila, že dotyčný stále učí a škola
s tím nic nedělá. Kvůli údajné nečinnosti rektora PA ČR se rozhodl situaci řešit ministr vnitra a odebral
rektorovi personální pravomoci vůči příslušníkům Policie ČR, kteří vyučují na PA ČR. Kateřina Mazánková
však upozornila, že ve skutečnosti ministr vnitra pouze deleguje sice pravomoci na rektora, ale sám o ni
nepřichází, takže to mohl řešit již dávno. Pplk. Kadlec byl důvodně podezřelý z trestného činu, ale podle
zákona o příslušnících bezpečnostních sborů nenaplnil obě podmínky pro postavení mimo službu, protože
nesplnil ze zákona vyplývající 2. podmínku, tedy, že svým jednáním narušuje výkon služby. Dále uvedla, že
zajímavostí také je, že oznámení o odebrání pravomocí bylo doručeno ráno poté, co předchozí den byl
odvolán děkan Zámek. V září totiž zasedaly všechny tři senáty, existující v rámci PA ČR. Ze všech vzešly
podněty rektorovi k odvolání děkana Zámka, který údajně morálně pochybil. Reportáž tedy kolegyně
Mazánková hodnotí jako zavádějící.
Dále informovala přítomné o pozměňovacím návrhu novely VŠ zákona poslance Miholy (KDU-ČSL)
k právnímu statutu PA ČR, který navazuje na předchozí snahy o převedení PA ČR pod MV. Bylo sepsáno
stanovisko, které již bylo předloženo užšímu předsednictvu SK RVŠ, poté P RVŠ (oba orgány jej podpořily) a
teď prosí o podporu pléna SK RVŠ:
Proběhla věcná diskuze k tomuto návrhu usnesení, zejména ohledně stávajícího modelu fungování
autonomie PA ČR, kladů/záporů možného fungování PA ČR jako organizační složky Ministerstva vnitra a
porovnání s modelem Univerzity obrany. Následně byl tento návrh schválen (19-0-0) jako usnesení č. 15-0903:
Studentská komora Rady vysokých škol důrazně odmítá jakýkoliv pozměňovací návrh k projednávané novele
Zákona o VŠ, směřující ke změně právního statutu Policejní akademie ČR v Praze, podle kterého by se PA
ČR měla stát organizační součástí Ministerstva vnitra. Taktéž jakýkoliv pozměňovací návrh směřující
k vyjmutí majetku PA ČR z její správy považuje SK RVŠ za nepřípustný.

4.

Informace o činnosti komisí a pracovních skupin

KVS – Předsedkyně KVS Aneta Hašková informovala, že komise se zabývala zejména finišem příprav KAS
4.0; konference je připravena. Zároveň se otázala, zda všem došla pozvánka a vyzvala k dohledu nad účastí
senátorek a senátorů. Dále se komise zabývala přípravami Týdne studentstva. Předsedkyně KVS Aneta
Hašková se rovněž jako zástupkyně SK RVŠ zúčastnila slavnostního zahájení akademického roku na Slezské
univerzitě v Opavě.

KPVTČ – Eva Hnátková v zastoupení předsedy KPVTČ Martina Papeže informovala, že komise diskutovala
zpětnou vazbu konference Doktorandi 1.0, dále pracuje na strategickém dokumentu, který by měl být hotov
do listopadu. Námětem na další doktorandskou konferenci by mohly být potencionální studenti DSP (poslední
ročník magisterského studia). Komise stále řeší i zdravotní pojištění. Slovenské fórum pro doktorandy –
zúčastní se Blanka a Eva
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KSEZ – Matej Źitňanský v zastoupení předsedy KSEZ Michala Zimy informoval, že komise aktuálně řeší
hlavně hosty panelové diskuze a jednotlivých workshopů na KAS. Pokračují práce na tvorbě pozičních
dokumentů (náhradní doba pojištění, finanční podpora při studiu).
LK – Předseda LK Marek Hodulík představil Rukověť právní poradny. Materiál bude zveřejněn
k připomínkování na Capse (termín připomínkování do konce listopadu). LK se k tomu tématu ještě jednou až
dvakrát sejde. Plánuje projednání na plénu v prosinci. Předseda LK Marek Hodulík doporučuje ostré spuštění
se začátkem nového akademického roku s ohledem na Novelu VŠ zákona. Dále informoval o problematice
univerzitních nemocnic, která je řešena v rámci návrhu zákona o neziskových zdravotnických zařízeních.
Jednání LK RVŠ k této problematice proběhne v úterý 13.10. Může zde být problematický bod vzdělávání
studentů v UN. Doposud neprobíhalo přeúčtování. Nově se tam dostává skutečnost, že UN je oprávněna
požadovat úhradu ve výši neproplacených nákladů od pojišťovny. Vytvářel by tedy prostor, že když
nemocnice nebude mít peníze, bude se hojit na vysoké škole (kalendářní rok x akademický rok). Je to tedy
potencionálně problematický bod směrem ke studentům zejména lékařských a zdravotnických oborů.
Informace z předsednictva RVŠ – Delegátka Václava Sedlmajerová informovala přítomné o průběhu 5. a 6.
zasedání RVŠ. Z bezprostředně týkajícího se SK RVŠ vyzdvihla zejména podporu aktivit SK RVŠ v oblasti
ochrany studentů v případě jimi nezaviněného ukončení studia.
PRASK ZZ – Místopředseda pro ZZ Filip Příhoda informoval, že se společně s Matejem Žitňanským zúčastnili
30. konventu ESU. Hlavním obsahem byla diskuze o evropských standardech kvality vzdělávání a jejich
aplikace. Dále se zúčastnil konference ESN v panelové diskuzi na téma zaměstnatelnost absolventů, osobní
rozvoj a možnosti získávání práce. Rád by nastavit spolupráci s ESN, konkrétně společnou strategii o
fungování mobilit, a priority a cíle v nastavení programu Erasmus+. Následně informoval, že PRASK ZZ má
velký problém s aktivitou a plánuje řešit neúčast. S PRASK PR bude spolupracovat na poangličtění webu.
Začal i překládat organizační řád, což je podmínka pro ESU.
PRASK CJO – Předseda PRASK CJO Ladislav Lázňovský shrnul aktuální informace ohledně organizačních
záležitostí a příprav Slavnostního předávání Ceny Jana Opletala. Proběhla schůzka s policejním prezidentem
Tomášem Tuhým, který propůjčí na slavnostní večer orchestr. Nyní je třeba dořešit zejména sbor a raut.
Připomněl termín podání nominací do 23. října a na to navazující termín zasedání Výboru Ceny, které se
koná 3. listopadu. Dále upozornil přítomné, že pokud členky a členové potvrdí svou účast po 18. říjnu, nebude
možno toto akceptovat.
PRASK PR – PR pracovnice SK RVŠ Tereza Křepelová sdělila, že pracovní skupina řešila možnosti založení
blogu v rámci HNDialog, který by bylo vhodné otevřít nějakým konkrétním příspěvkem. Dále pracuje na
zprávě pro EURODOC a základním materiálu o SK RVŠ v angličtině. Informovala o mediálních výstupech
z konference Doktorandi 1.0; jedná se o dva články v časopisu FSS MU Halas. Pracovní skupina řeší i
sborník z dubnového Workshopu SK RVŠ, kde je nutné upravit informace z komisí a pracovních skupin,
možnosti restrukturalizace webu v rámci informací k dlouhodobým cílům Komory a přípravu informační
brožury SK RVŠ. Intenzivně se zabývá i PR propagací Týdne studentstva, CJO, KAS a kampaní na FB,
zejména k Týdnu studentstva.
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5.

Různé

Delegát UO Daniel Thibaud informoval, že ve čtvrtek 8. října se na MŠMT konala schůzka pracovní skupiny
k podzákonným normám. Řešilo se Nařízení vlády o akreditacích, kdy došlo ke konečné finalizaci textu ze
strany MŠMT - pracovní skupina se tomu tématu bude dále věnovat, a zejména Nařízení vlády k oblastem
vzdělávání. V rámci této problematiky byla otevřena diskuze, zda má být jedním z indikátorů kvality VŠ
v rámci udělování akreditací profil absolventa. Najednou se zdají nešťastné moc konkrétní požadavky, které
by tak neměly být součástí toho nařízení vlády. Je považováno za přílišnou regulaci. V rámci pracovní skupiny
byla vedena dlouhá debata, nedošlo se však ke konečnému závěru. Pravděpodobně bude muset být profil
absolventa vyškrtnut, a tedy vypadne jako jeden z ukazatelů, neboť je již pozdě měnit text a v případě přílišné
obecnosti nebude toto stejně plnit zamýšlenou funkci. Pracovní skupina se bude dále zabývat tímto i dalšími
tématy. Marek Hodulík doplnil, že nejhlavnějším indikátorem definice oblasti vzdělávání se mu jeví právě profil
absolventa, jelikož název a stěžejní tematické okruhy nejsou dostatečně definující.

Předseda Hynek Roubík poté v krátkosti informoval o plánované rezignaci tajemnice SK RVŠ Jany Kudrnové
na post delegátky za UHK.
6.

Informace z akademických obcí

VŠE – Delegát Dominik Bečka informoval o problémech v AS, spojených s (ne)platností mandátů některých
členů AS VŠE.

Zapsala:

Jana Kudrnová

Za správnost:

Hynek Roubík, předseda
Barbora Stuhlová, místopředsedkyně pro organizaci a řízení
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