ZÁPIS Z 2. SCHŮZE SK RVŠ
(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023)
11. 2. 2021, distančně (MS Teams)
Přítomni: 41
Delegáti a delegátky: 22
Alžbět Mirjam Procházková /AVU/, Anna Soldánová /JAMU/, Damir Solak /MUNI/, Darja
Bártů /VŠTE/, Dominik Šípoš /UHK/, Evariste Boj /SLU/, Jan Bavlovič /UNOB/, Jiří
Velechovský /ČZU/, Lukáš Lang /JČU/, Martin Horváth /VUT/, Michal Farník /ČVUT/, Michal
Kořínek /VŠB-TUO/, Michal Nguyen /UPOL/, Miroslav Hala /VŠCHT/, Petr Kříž /UJEP/,
Štěpán Staněk /VŠE/, Tomáš Kocur /OU/, Luboš Staněk /MENDELU/, Vlastimil Braun
/ŠAVŠ/, Michal Říha /UK/, Giancarlo Lamberti /VŠO/, Jiří Šlapák /UPCE/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 3
Emma Hanzlíková /VŠUP/, Simona Ljasovská /VFU/, Eva Šišková /UTB/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 15
David Novák /VŠB-TUO/, Jakub Lhoták /UHK/, Kateřina Grygarová /UK/, Kristína Fajtlová
/ŠAVŠ/, Lukáš Kulička /ČVUT/, Mariana Hanková /VŠCHT/, Radka Kubalová /SLU/, Stanislav
Ožana /OU/, Jana Svobodová /AVU/, Tomáš Krajíček /MENDELU/, Erik Juriš /UPOL/, Diana
Hodulíková /VUT/, Lucie Říhová /MUNI/, Tereza Jiříková /VŠE/, Tereza Růžičková /VŠTE/
Hosté: 1
Patrik Švančara /ČAD/
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1. ZAHÁJENÍ
Předseda komory zahájil 2. schůzi a přivítal přítomné. Zkonstatoval usnášeníschopnost a
obeznámil členy s programem jednání.
Usnesení č.1: SK RVŠ schvaluje program 2. schůze.
Jednomyslně PRO
2. SCHVÁLENÍ ZÁPISU Z 1. SCHŮZE
Plénu byl v předstihu zaslán zápis z 1. schůze SK RVŠ, k zápisu nikdo nevznesl připomínky.
Usnesení č.2: SK RVŠ schvaluje zápis z 1. schůze SK RVŠ.
Jednomyslně PRO
3. SCHVÁLENÍ TERMÍNŮ SCHŮZÍ PRO ROK 2021
Byl představen plán zasedání komory. Zasedání jsou plánována před zasedáními
Předsednictva RVŠ pro nejefektivnější tok informací.
Usnesení č.3: SK RVŠ schvaluje následující termíny schůzí:
12. 3., 12. 4., 14. 5., 4. 6., 10.-12. 9., 11. 10., 16. 11., 10.-12. 12.
PRO: 20
ZDRŽEL SE: 1
4. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ
Předseda Michal Farník informoval o jednání Předsednictva SK RVŠ, jelikož proběhly již dvě
schůze. Zápisy z Předsednictva byly zaslány plénu SK RVŠ. Informoval o následujících
bodech:
Organizace komory:
• PRASK ZZ – Damir Solak (MUNI)
• PRASK PR – Martin Horváth (VUT)
• PRASK EP – Michal Farník (ČVUT)
Koordinátorem pro ESU bude Damir Solak (MUNI) a koordinátorem pro EURODOC Mariana
Hanková (VŠCHT). Sdělil, že 43 z 53 členů je přihlášeno alespoň do jedné komise a
poděkoval členům komory za jejich aktivitu.
Výběrové řízení na tajemníka:
Předseda informoval o vyhlášeném výběrovém řízení na tajemníka (pozn.: k 11.2.2021
obdržel 2 přihlášky, termín pro podání přihlášek byl stanoven na 14.2.2021).
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Další záležitosti:
Proběhly schůze většiny komisí a pracovních skupin (PRASK). Informoval o debatě nad
Programovým prohlášením. Dále informoval o plánovaných úkolech:
• vyhlášení výběrového řízení na PR pracovníka
• napsání programového prohlášení
• migrace dokumentů ze starého úložiště a organizace SharePoint
• zahájit debatu nad rozpočtem 2021 a zprávě o hospodaření 2020.
K problematice přístupu k digitalizovaným fondům knihoven informoval o usnesení
Předsednictva a o jednáních s předsedou SČKN Ing. Vopěnkou. V době jednání pléna jsou
již k dispozici informace o prodloužení tohoto přístupu.
Předseda informoval o schůzce s ČAD, se kterou se bude podepisovat memorandum o
spolupráci, informoval o komunikaci s novým předsedou RVŠ prof. Pospíšilem a o schůzce
s předsedou ČKR prof. Skleničkou. V plánu je ještě schůzka se zakladatelkou YSU a plánuje
schůzku na MŠMT. V souhrnu zhodnotil, že ze všech schůzek je patrné, že největším
problémem, který se teď řeší, je pandemická situace a omezení výuky na vysokých školách.
Dále proběhla na toto téma dlouhá diskuse, na základě které se šlo hlasovat o výzvě pro
MŠMT (viz. Usnesení č. 4) a po schválení této výzvy předseda požádal o souhlasné usnesení
k informacím z Předsednictva SK RVŠ (viz. Usnesení č. 5).
Usnesení č.4:
Studentská komora Rady vysokých škol upozorňuje na stávající situaci studentek a
studentů vysokých škol. Dlouhodobé omezení výuky, nemožnost realizovat praxe i
omezení či přímo zákaz praktické výuky a laboratorních prací významně dopadá na
studentky a studenty vysokých škol. SK RVŠ touto cestou vyzývá ministra školství,
mládeže a tělovýchovy:
• aby byl představen plán návratu studentů prvních a posledních ročníků na vysoké
školy;
• aby byl umožněn přístup studentům doktorského studia k vybavení vysokých škol
potřebných k postupu v rámci disertačních prací;
• aby byla s vysokými školami dále koncepčně řešena otázka poplatkové povinnosti i
maximální doby studia pregraduálních studentů i financování prodlužování studia
doktorských studentů, kteří nemohli pracovat na svém výzkumu;
• aby ve spolupráci s uměleckými vysokými školami byly přijaty kroky pro obnovu
jejich praktické výuky;
• aby při zajištění ochrany zdraví byla obnovena praktická výuka a laboratorní práce
ve srovnatelném rozsahu pro studenty všech studijních oborů a nejen některých;
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•

aby ve vládní očkovací strategii byly zahrnuty všechny osoby podílející se na výuce
včetně studentů doktorského studia podobně jako akademičtí pracovníci;
• aby ve spolupráci s dalšími resorty byla řešena otázka zajištění přístupu k
autorskoprávně chráněným dílům i bezpečné obnovení fungování knihoven a
archivů;
• aby byla ve spolupráci s vysokými školami a jejich reprezentacemi včasně a
transparentně řešena otázka obnovení pracovní povinnosti vysokoškolských
studentů, kterou by vysoké školy mohly zohlednit v organizaci letního semestru;
• aby nám, studentkám a studentům vysokých škol, a našim potřebám byla věnována
srovnatelná pozornost jako studentům základního a středního školství.
PRO: 21
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č.5: SK RVŠ bere na vědomí informace předsednictva SK RVŠ.
Jednomyslně PRO
Delegace SK RVŠ do dalších orgánů
Předseda informoval o potřebě delegovat zástupce studentů do dalších orgánů, konkrétně
do:
• Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol
• Youth, speak up! panel pro vědu a výzkum
• Youth, speak up! panel pro duševní zdraví
Usnesení č.6: SK RVŠ navrhuje delegovat Ing. Michala Farníka do Reprezentativní komise
pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
Jednomyslně PRO
Usnesení č.7: SK RVŠ navrhuje delegovat JUDr. Michala Říhu do Youth, speak up! pracovní
skupiny pro vědu.
PRO: 20
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č.8: SK RVŠ navrhuje delegovat Bc. Štěpána Staňka a Kateřinu Grygarovou do
panelu Youth, speak up! pro duševní zdraví.
Jednomyslně PRO
Předseda závěrem informoval, že do příštího zasedání by bylo potřeba delegovat také
zástupce do Youth, speak up! panel pro digitalizaci a Grémia fondu vzdělávací politiky.

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika | mail: skrvs@skrvs.cz | www.skrvs.cz | facebook.com/skrvs

5. INFORMACE Z KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN
KVS: Štěpán Staněk informoval o prvním setkání KVS, které bylo spíše organizační včetně
seznámení. Pro komunikaci budou využívat skupinu na MS Teams, aby bylo všechno na
jednom místě. V KVS doplňovali nějaké body do Programového prohlášení, začali
diskutovat k událostem Cena Jana Opletala (primárně se bude zařizovat prostor a řešit, aby
ta akce proběhla) a ke KAS, přičemž se teď bude čekat, jestli bude možnost na podzim
organizovat tu akci prezenčně, protože má mnohem větší výhody. Pokud to nebude možné,
bude akce realizovaná online, preferuje se ale prezenční forma.
KDS: Mariana Hanková informovala, že se sešli v omezeném počtu, jelikož byl asi problém
v mailech. Informovala o aktuálních tématech v oblasti doktorského studia, které jsou na
některých univerzitách. Informovala o dotazníku z Centra vysokého školství a MŠMT
(proběhla také schůzka s ČAD kvůli doladění otázek v dotazníku). Následně se řešil dotazník,
který tvořil Stanislav Ožana – tento dotazník je určen pro proděkany pro doktorské studium.
Bude rozesláno přes Michala Farníka na proděkany. Závěrem informovala o schůzce v rámci
EURODOC konference a o tom, že v KDS probíhá brainstorming k formě této konference,
pro případ, že by musela proběhnout online.
LK: Michal Říha informoval o setkání LK RVŠ, kde studentští zástupci vystupovali v zájmu
studentů, zejména ve vztahu k NAÚ (problematika studentských hodnotitelů, ve vztahu
k využívání stipendijního fondu i pro zaměstnance např. v rámci CŽV a další. Závěrem ještě
informoval, že se věnovali i otázce autorského zákona.
PRASK ZZ: Damir Solak informoval o schůzce pracovní skupiny, kde se novým členům
představilo, co dělá V4 a ESU a co je náplní této pracovní skupiny. Sdělil, že je rád, že se
přihlásilo více členů, než v minulém stálém zasedání a že v této pracovní skupině mají
zastoupení i ženy z komory. Následně informoval, že byla možnost zapojit se do poradních
orgánů ESU, kam se přihlásili a byli delegováni Diana Hodulíková (VUT) a Giancarlo Lamberti
(VŠO). Dále informoval, že byli osloveni maďarskými kolegy z V4, kteří chtějí udělat
studentské centrum a chtěli by ho pojmenovat na základě společné spolupráce „V4
centrum pro mláděž“. V tomto kontextu zástupci z maďarské studentské unie požádali SK
RVŠ o písemnou podporu, jelikož budou žádat finanční příspěvek od maďarské vlády.
Písemná podpora byla zaslána. Dále informoval, že jeho a Michala Farníka čeká call v rámci
V4.
PRASK PR: Martin Horváth informoval, že schůzka proběhne po zasedání pléna, kde budou
probírat podmínky výběrového řízení na tiskového mluvčího komory.
PRASK pro Expertní panely: Michal Farník informoval, že vznikly dvě skupiny, které se
zformovaly bez jeho přičinění, konkrétně skupina pro umělecké vysoké školy a skupina pro
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vzdělávání pedagogů. Poděkoval jim za tuto iniciativu, protože je rád, že má komora
přidanou hodnotu v tom, že se sejdou lidi ze stejné oblasti a mohou si sdílet mezi sebou
know-how. Vyzval členy, aby mu dali vědět, v případě, že budou mít nápad pro nějaký další
expertní panel. Bude s každou skupinou v kontaktu a bude rád, aby z každé skupiny vznikl
nějaký poziční dokument, který může pomoci dalším univerzitám. Závěrem znovu
poděkoval za aktivitu.
Michal Farník ještě informoval o tom, že někteří členové komory projevili zájem o účast ve
skupině či v komisí po schválení v Předsednictvu, na základě čeho vyzval zájemce, aby se
přihlásili znovu, aby je mohli v Předsednictvu schválit.
6. INFORMACE O PŘÍPRAVĚ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ
Postup a harmonogram:
• Aktuálně:
Sběr podnětů z pléna
• K 20.2.2021: Draft programového prohlášení
• 26.2.2021:
Připomínkování od členů pléna
• 28.2.2021:
Předložení na březnové zasedání
• K 8.3.2021: Připomínkování ze SKAS jednotlivých univerzit, ČAD a dalších
• 12.3.2021:
Schválení na schůzi SK RVŠ
7. INFORMACE ZE SNĚMU RVŠ
Předseda Michal Farník informoval o volbě Předsednictva RVŠ na Sněmu RVŠ.
Předseda: prof. Pospíšil (VŠCHT)
Místopředsedové:
• doc. Jobertová (AMU) - kvalita, internacionalizace
• PhDr. Just (MUP) - internacionalizace, komunikace
• doc. Kašparovský (MUNI) - věda, výzkum, OP
• doc. Langer (UPOL) - kvalita, vzdělávání
• prof. Skládanka (MENDELU) - senáty, finance
• Ing. Farník (ČVUT) - studentské záležitosti
8. INFORMACE Z AKADEMICKÝCH OBCÍ
Na začátku Tereza Jiříková (VŠE) požádala všechny členy komory, jestli by sdělili informace
ohledně zkoušení na jednotlivých univerzitách. Na základě informací od všech přítomných
členů bylo sděleno, že forma zkoušení byla do jisté míry na garantech předmětů, případně
na fakultách. Probíhaly zkoušky jak distančně, tak prezenčně v počtu do 10 osob na 1
termín.
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AVU: Na AVU se založila antidiskriminační platforma podle modelu, který převzali
z vídeňské akademie. Tato platforma zaštiťuje a vytváří bezpečný prostor pro
znehodnocované, urážené nebo sexuálně napadané oběti. Vzniká tým lidí, kteří budou
přesně specifikovat metodologii této platformy, která bude dál fungovat, a když se to
rozjede a budou mít nějakou zpětnou vazbu, rádi by tuto myšlenku sdíleli dál mezi další
univerzity. Jsou v procesu, kdy budou schvalovat Strategický záměr AVU, budou mít kvůli
tomu mimořádné zasedání AS. Zástupkyně informovaly, že studovat uměleckou školu na
dálku je velice obtížné, jelikož jejich činnost dost souvisí s ateliéry, či výstavní činnosti, takže
jim současná situace dost ztěžuje jejich profesní růst a tvoření portfolia. Studenti jsou
demotivovaní, takže se teď snaží hledat dialog o tom, jak studenty motivovat, aby to
všechno zvládali – učení i práci na dálku v praktických oborech.
ČVUT: Schválili Strategický záměr ČVUT 2021+. Aktuálně řeší ekonomickou situaci Zprávy
účelových zařízení, jelikož díky pandemii a výpadku z kolejí, menz a sportovišť má ZÚZ velké
ekonomické výpadky. Informovali, že na kolejích v současnosti funguje tzv. technické
odhlášení, kdy má student možnost se z kolejí odstěhovat a nechat si tam věci. V prosinci
takto studenti platili jen 30 % z kolejného, teď platí 60 % z kolejného. Pokud se chtějí
studenti odstěhovat kompletně, tak jim nepropadá jistina. Studentští zástupci odmítají
navýšení kolejného. V rámci MEP získalo ČVUT vysoké hodnocení. Bylo zvoleno nové vedení
Studentské unie ČVUT, volilo se nové předsednictvo AS (všichni obhájili mandát), byla
svolána studentská komise, kde se řešila hlavně větší digitalizace ČVUT.
JAMU: Připravuje se volba nového rektora.
JČU: V říjnu 2020 byl zvolen nový AS. V současnosti řeší přístup ke kolejím, bylo to dost
nešťastné, jelikož se některé věci řešily v médiích, místo toho, aby se řešily na univerzitě.
Snaží se diskutovat, aby se podmínky pro studenty trochu zlepšily.
MENDELU: Zástupci informovali o zahájení LS pro kombinované studenty a o začatí LS pro
prezenční studium v dalším týdnu. Výuka bude prezenčně, ale mají od rektorky příslib, že
pokud by byla situace lepší, tak 3-4 týdny před koncem semestru by se studenti z oborů,
kde je potřebná praktická výuka, mohli vrátit do školy. Uvidí se podle toho, jaká bude
situace v polovině dubna. Ohledně kolejí je to u nich tak, že pokud se studenti nezdržují na
kolejích, tak platí 50 %. V rámci Univerzitního poháru darování krve se ve SK AS MENDELU
domluvili, že půjdou hromadně darovat krev. MENDELU usiluje o institucionální akreditaci.
MUNI: Na MUNI se schválil Strategický záměr MUNI, který je na osm let. Zajímavosti z něj
– studenti by měli uměl alespoň dva cizí jazyky, velký důraz na internacionalizaci a na
pomáhání společnosti, což souvisí i s obecnou pomoci MUNI vůči společnosti (viz.
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dobrovolnické centrum MUNI pomáhá). Koleje fungují obdobně jak na jiných školách, je
možnost se ubytovat krátkodobě, pokud má student zkoušku.
OU: Budou schvalovat Strategický záměr OU. Dostali hodnocení z MEP. Schválil se Volební
řád AS OU a Jednací řád AS OU.
ŠAVŠ: V pondělí mají senát, takže budou mít informací ohledně toho, jak bude probíhat
výuka v LS.
SLU: Došlo ke změně pravidel pro zveřejňování závěrečných prací, změnily se podmínky pro
doktorské studium teoretické fyziky. Probíhají online DOD.
UHK: Dlouhodobě řeší, jak výsledky ze studentského hodnocení předmětů komunikovat se
studenty, protože mají informace, že to studenti nechtějí vyplňovat, protože v tomto
hodnocení nevidí smysl. Výsledky nejsou komunikovány, je to dost netransparentní –
vyplníte evaluaci, čekáte, že se něco změní a nic se neděje. Snaží se s tím něco dělat.
Univerzitu zasáhla informace o digitálních fondech, zástupce UHK poděkoval, že to SK RVŠ
řešila, protože UHK je více humanitně zaměřena univerzita a velmi by je to ovlivnilo. Další
věc, kterou diskutují je to, že současná situace znemožňuje plnit pedagogické praxe a online
náhrady někdy neprobíhají tak, jak by to bylo za prezenční formy, což u končících ročníků
může znamenat potíže.
UJEP: Řeší se pravidla rozpočtu, zejména s ohledem na přerozdělování financí na fakulty.
UPCE: Proběhly změny v Jednacím řádu AS. Změna nastala také ve Studijním a zkušebním
řádu, aby reflektoval současnou situaci a kreditový systém, aby studenti nepřicházeli o
kredity, když nejde realizovat předmět online. Povedlo se nějakou výjimku prosadit i u
doktorského studia, aby nekončilo po 7 letech, ale aby na základě vážných důvodů
souvisejících se současnou situaci mohl ještě zasáhnout děkan fakulty.
UPOL: Řeší udržitelnou a zelenou agendu. AS UPOL si zřídil vlastní komisi pro udržitelný
rozvoj. Loni rezignoval rektor, takže hledají nového rektora. Řeší Strategický záměr UPOL.
Řeší koleje, jelikož jsou ve velkých finančních obtížích. Čeká je změna Jednacího řádu AS,
aby jejich zasedání byla funkčnější. Mají napilno, co se týče dobrovolnických akcí, koordinují
to skrz dobrovolnické centrum. Řeší ombudsmana, protože na jedné fakultě mají
studentského ombudsmana a je to moc praktické, nabídli pomoc s informováním, pokud
se to někomu bude líbit.
VŠB-TUO: Jedna z fakult se má přesouvat do kampusu, s tím souvisí nové studentské
prostory. Byl schválen Strategický záměr VŠB-TUO. K 1.1. došlo ke splynutí několika ústavů
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika | mail: skrvs@skrvs.cz | www.skrvs.cz | facebook.com/skrvs

do jednoho velkého. Kolejné se neplatilo, když byli studenti pryč, od února platí 20 %. Čeká
je volba rektora. SK AS řešila dotazník, který šel mezi studenty a pedagogy, ohledně
distanční výuky – u studentů účast kolem 30 %, u pedagogů menší, jelikož nevěřili, že je to
anonymní. Diskutují problematiku hodnocení studentů. Spustili nový Informační systém.
Akce Kariera+ proběhne online.
VŠE: V pondělí 15.2.2021 začíná LS, bude distančně do konce března, pak se uvidí. Mají
vlastní univerzitní PES, na univerzitě se mají řídit podle něj. Řešili Plán realizace
strategického záměru VŠE 2021-2025. Zástupci informovali ohledně hygienických kontrol,
které probíhaly s ohledem na prezenční zkoušky – jedna byla ohlášená, jedna ne. Vše bylo
v pořádku. Následně si VŠE dělala interní audit ohledně dodržování hygienických opatření
u těchto prezenčních zkoušek.
VŠCHT: Zvolili se noví studenti do AS. Řeší Strategický záměr VŠCHT. Dále uvažují o nákupu
nové budovy z důvodu nedostatku místa v Dejvicích. Diskutují postavení doktorandů – jestli
jsou doktorandi studenti nebo zaměstnanci a jejich ohodnocení. Z vědecké stránky se řeší
úspěšnost podaných projektů, které byly podané v loňském roce. Vzniklo projektové
centrum, které se začíná zaběhávat. Nemůže probíhat laboratorní výuka, což je dost
omezuje, z toho důvodu měli i prodloužené zkouškové, což ale nestačilo, protože studenti,
kteří nejsou zaměstnanci, se do laboratoří nedostanou. Na VŠCHT probíhají online DOD.
VŠTE: Začaly stavební práce, zřejmě kvůli novým kolejím.
VUT: Probíhají jednání k Pravidlům rozpočtu. V rámci Legislativní komise AS VUT se pořád
diskutuje Zákon č. 188/2020 a jak tuto situaci řešit, jelikož na VUT je od listopadu/prosince
zvolen nový AS, který nemůže nastoupit, takže zatím jedná stávající AS. Bylo schváleno
Distanční jednání Disciplinární komise Fakulty podnikatelské VUT. Dokončoval se registr
uměleckých výstupů, teď se diskutuje, co to bude znamenat pro samotné VUT. SK AS VUT
je zapojená do Univerzitního poháru darování krve. Na všech fakultách probíhají online
DOD.
9. RŮZNÉ
Stanislav Ožana informoval o aktivitách Youth, speak Up! v panelu pro životní prostředí.
Mariana Hanková informovala o aktivitách Youth, speak Up! v pracovní skupině pro vědu.
Zapsal:
Za správnost:

Bc. Martin Horváth, místopředseda pro organizaci a řízení
Ing. Michal Farník, předseda
Bc. Martin Horváth, místopředseda pro organizaci a řízení

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika | mail: skrvs@skrvs.cz | www.skrvs.cz | facebook.com/skrvs

