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ZÁPIS Z 11. SCHŮZE SK RVŠ 

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023) 

4. 2. 2022, Rektorát VUT, Brno 

 

Přítomni: 21 v prezenční formě, 7 prostřednictvím MS Teams 

 

Delegáti a delegátky: 12 

Bártů D. (VŠTE), Boj E. (SLU), Braun V. (ŠAVŠ), Hala M. (VŠCHT), Hájnik Š. (VŠPJ), Horváth M. 

(VUT), Lang L. (JU), Kořínek M. (VŠB-TUO), Nguyen M. (UPOL), Solak D. (MUNI), Staněk L. 

(MENDELU), Staněk Š. (VŠE) 

 

Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 7 

Brendl M. (UNOB), Grygarová K. (UK), Kulička L. (ČVUT), Mahlerová K. (ČZU), Ožana S. (OU), 

Šlapák J. (UPCE), Šváb J. (AAVŠ) 

 

Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 2 

Růžičková T. (VŠTE), Říhová L. (MUNI) 

 

Online připojení bez hlasovacího práva: 6 

Bavlovič J. (UNOB), Farník M. (ČVUT), Hanková M. (VŠCHT), Jermář M. (OU), Lhoták J. (UHK), 

Šípoš D. (UHK) 

 

Hosté: 1 

Zima M. (NAÚ) 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Úvodem rektor VUT L. Janíček přivítal všechny hosty na půdě univerzity. Předseda komory 

M. Farník byl z důvodu stáže připojen prostřednictvím MS Teams, přivítal také všechny 

přítomné a předal řízení schůze M. Horváthovi, jako 1. místopředsedovi. Ten konstatoval 

usnášeníschopnost a navrhl ke schválení skrutátory ve složení M. Hala a Š. Staněk. 

 

Usnesení č. 1: SK RVŠ schvaluje skrutátory ve složení M. Hala a Š. Staněk.  

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

M. Horváth následně představil program 11. schůze, který byl členům rozeslán a požádal o 

jeho schválení v následující podobě: 
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Aktualizovaný program: 

 

1. Schválení programu 11. schůze 

Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 11. schůze. 

2. Schválení zápisu 9. schůze 

Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 9. schůze SK RVŠ 

3. Schválení zápisu 10. schůze 

Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 10. schůze SK RVŠ 

4. Informace z Předsednictva SK RVŠ 

Návrh usnesení: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ. 

5. Informace z Předsednictva RVŠ 

6. Volba předsedy/předsedkyně Komise pro doktorské studium 

7. Informace z NAÚ 

8. Výroční zpráva o hospodaření SK RVŠ za rok 2021 

Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje dokument „Výroční zpráva o hospodaření SK RVŠ 

za rok 2021“ v předloženém znění. 

9. Rozpočet SK RVŠ na rok 2022 

Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje dokument „Rozpočet SK RVŠ na rok 2022“ 

v předloženém znění. 

10. Informace z komisí a pracovních skupin 

11. Různé 

 

Usnesení č. 2: SK RVŠ schvaluje program 11. schůze.  

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

M. Horváth dále požádal o schválení zápisu z 9. a 10. schůze SK RVŠ. 

 

Usnesení č. 3: SK RVŠ schvaluje zápis z 9. schůze SK RVŠ.  

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Usnesení č. 4: SK RVŠ schvaluje zápis z 10. schůze SK RVŠ.  

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

M. Horváth poděkoval za schválení programu a zápisů a předal slovo předsedovi k 

prezentaci. 

 

2. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ  

Předseda M. Farník informoval o připravených dokumentech – Zpráva o hospodaření za rok 

2021 a Rozpočet na rok 2022. Dále informoval, že díky aktivnímu oslovení SK RVŠ směrem 
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k univerzitám byli delegování noví členové z UMPRUM, UTB, ZČU a OU. Informoval také o 

organizaci Board Meetingu ESU. V souvislosti s 30. výročím SK RVŠ se začíná připravovat 

publikace o historii SK RVŠ. Co se týče reprezentativní činnosti, proběhla schůzka pracovní 

skupiny k reformě financování doktorského studia – čeká nás debata nad výší 

garantovaného stipendia, zodpovědný náměstek za tuto reformu byl pověřen prof. Miller. 

M. Farník také informoval o schůzce participativní skupiny pro reformu pregraduálního 

vzdělávání pedagogů, na které se také účastnil a informoval, že je v pravidelném kontaktu 

s pracovní skupinou SK RVŠ pro vzdělávání pedagogů, která se touto problematikou zabývá. 

Dále informoval o proběhlé akci Kulatý stůl MŠMT k předsednictví ČR v Radě EU, kde v 

panelu pro VŠ vzdělávání byl za SK RVŠ přítomen místopředseda pro zahraniční záležitosti 

D. Solak, který informoval o prioritách SK RVŠ, kterými jsou univerzitní aliance a 

prostupnost studia. M. Farník informoval také o dalších aktivitách v P SK RVŠ, mezi které 

patří vyjádření k petici cílené na studenty na podporu prof. Adama, postupný přechod k 

novému grafickému manuálu, příprava nového webu a také informoval, že P SK RVŠ vyslalo 

D. Hodulíkovou na STUPS event. 

 

To Do list 

• Web SK RVŠ 

• Začlenění nováčků 

• Rozpočet pro BM 

• Rozběhnout výběr organizátorské univerzity pro KAS 9.0 

 

Předseda předal slovo místopředsedovi, který vyzval plénum k dotazům a následně požádal 

plénum o schválení usnesení. 

 

Usnesení č. 5: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ. 

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

3. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA RVŠ 

M. Farník informoval, že se stal náhradníkem člen v Národní radě pro kvalifikace. P RVŠ 
reagovalo na programové prohlášení vlády zejména v oblasti vědy a výzkumu. M. Farník 
podotkl, že P RVŠ ne příliš rychle zareagovalo na kauzu prof. Adama. Dále informoval, že 
zatím nejsou žádné informace o formě testování studentů na VŠ. Závěrem informoval, že 
je plánovaná schůzka s předsednictvem NAÚ, kde budou témata profesní studijní 
programy, NPO, distanční výuka, rozvoj apod. 

 

4. INFORMACE Z NAÚ 

M. Zima informoval o aktivitách v rámci NAÚ, jako např. kontrolní návštěvy na VŠ, na 

kterých probíhala kontrola přijímacího řízení zahraničních studentů a kontrola průběhu 
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SZZk zahraničních studentů. Dále informoval o aktualizaci seznamu hodnotitelů a podal 

informace k zprávě o vnitřním hodnocení NAÚ a k profesně orientovaným studijním 

programům. Pro členy SK RVŠ je prezentace k dispozici na SharePoint. 

 

5. VOLBA PŘEDSEDY/PŘEDSEDKYNĚ KDS 

D. Solak informoval, že dosavadní předsedkyně M. Hanková podala rezignaci na funkci a 

proto je potřeba zvolit nového předsedu/novou předsedkyni na tuto funkci. Informoval, že 

volbu musí řídit volební komise a požádal přítomné, aby se přihlásili, pokud mají zájem být 

členy volební komise. Na základě přihlášených požádal M. Horváth o schválení volební 

komise. 

 

Usnesení č. 6: SK RVŠ schvaluje volební komisi ve složení M. Hala, L. Lang, J. Šlapák. 

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

D. Solak následně vyzval členy volební komise, aby si zvolili předsedu, předsedou byl určen 
M. Hala, který řídil volbu. M. Hala vyzval přítomné, jestli chtějí někoho nominovat a 
informoval, že e-mailem došel jeden návrh na kandidátku na předsedkyni KDS – K. 
Mahlerovou (ČZU). Nikdo z přítomných členů pléna nepřišel s další nominací, proto M. Hala 
požádal K. Mahlerovou, aby plénu představila sebe a svůj program pro KDS (pro členy pléna 
je prezentace na k dispozici na SharePoint). Po ukončení prezentace proběhla diskuse. 
Následně předseda volební komise M. Hala vyzval plénum k tajné volbě, po které seznámil 
plénum s výsledky: 

 

Volba č. 1: SK RVŠ volí jako předsedkyni Komise pro doktorské studium Karolinu 

Mahlerovou. 

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

 

6. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SK RVŚ ZA ROK 2021 

M. Farník informoval, že Výroční zpráva o hospodaření SK RVŠ za rok 2021 byla všem 

členům zaslána i s pozvánkou a nepřišly k ní žádné doplňující dotazy. Následně 

odprezentoval plénu jednotlivé položky a vysvětlil, jak se s rozpočtem SK RVŠ v uplynulém 

roce hospodařilo. M. Horváth po diskusi vyzval členy ke schválení předloženého 

dokumentu. 

 

Usnesení č. 7: SK RVŠ schvaluje dokument “Výroční zpráva o hospodaření SK RVŠ za rok 

2021” v předloženém znění. 

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
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7. ROZPOČET SK RVŠ NA ROK 2022 

M. Farník informoval, že Rozpočet SK RVŠ na rok 2022 byl všem členům zaslán i s pozvánkou 

a nepřišly k němu žádné doplňující dotazy. Následně odprezentoval plénu jednotlivé 

položky rozpočtu a vysvětlil, jaké má Komora plány na rok 2022. M. Horváth následně vyzval 

členy ke schválení předloženého dokumentu. 

 

Usnesení č. 8: SK RVŠ schvaluje dokument “Rozpočet SK RVŠ na rok 2022” v předloženém 

znění. 

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

M. Farník poděkoval za schválení těchto dvou strategických dokumentů, rozloučil se s 

přítomnými a předal zpátky slovo místopředsedovi M. Horváthovi. 

 

8. INFORMACE Z KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 

KVS: Š. Staněk informoval o aktivitě “21 věcí, které by měla mít univerzita 21. století". 

Vyzval všechny přítomné, aby se zamysleli nad tím, jestli se některým specifickým 

kategoriím chtějí věnovat. Plánuje se výjezdní zasedání KVS, kde se tyto věci budou probírat 

a zpracují se texty. Následně informoval o novém konceptu Konference akademických 

senátorek a senátorů (KAS).   

 

KDS: M. Hanková informovala o probíhajících jednáních k reformě financování doktorského 

studia. Dále informovala o spolupráci s MVVI. Závěrem doplnila, že za ČAD bude na SK RVŠ 

chodit předsedkyně Š. Lojdová.  

 

PRASK ZZ: D. Solak informoval o konferenci Kulatý stůl MŠMT k předsednictví ČR v Radě EU 

a o tématech, které se na ní probíraly a o prioritách SK RVŠ (univerzitní aliance, 

microcredentials apod). Dále informoval o organizaci BM ESU a požádal všechny o 

spolupráci při organizaci. V rámci dalších aktivit v ESU informoval, že na Maltě proběhne 

European Student Convention, kam se vyšle menší delegace a pak v Paříži na BM ESU se 

vyšle větší delegace SK RVŠ. Dále informoval, že D. Hodulíková se dostala na projekt STUPS, 

kam pojede na konci února reprezentovat SK RVŠ a také informoval o přípravě kulatého 

stolu k problematice Běloruska, na které se podílí D. Svoboda a D. Hodulíková. Závěrem 

informoval o iniciativě focení 11+1 pro podporu běloruských studentů.  

 

PRASK PR: M. Horváth informoval o přechodu na nový vizuální styl a sdělil, že grafika je k 

dispozici na SharePoint. 
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9. RŮZNÉ 

 

S. Ožana informoval o ukončení svého působení v SK RVŠ a poděkoval všem za dlouholetou 

spolupráci. J. Šváb informoval, že delegát z AAVŠ bude také končit, takže se stane 

delegátem a bude nominován nový náhradník. L. Staněk informoval o situaci na MENDELU 

i z pohledu člena AS MENDELU a člena Etické komise MENDELU. V rámci informací z 

akademických obcí jednotliví zástupci podali informace o aktuálním dění na svých vysokých 

školách, mj. došlo na deseti vysokých školách ke jmenování nových rektorek a rektorů.  

 

M. Horváth se závěrem poděkoval všem za účast a ukončil jednání schůze.  

 

 

Zapsala:  Ing. Anna Kruljacová, MSc, tajemnice 

Za správnost:   Ing. Michal Farník, předseda 

Bc. Martin Horváth, místopředseda pro organizaci a řízení 


