
 

ZÁPIS Z 12. SCHŮZE SK RVŠ 

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021–2023) 

11.03.2022, Rektorát ČVUT, Praha 

 

Přítomni: 41  

 

Delegáti a delegátky: 22 

Bártů D. (VŠTE), Boj E. (SLU), Braun V. (ŠAVŠ), Cibulka V. (AMU), Dostál O. (VŠP), Farník M. (ČVUT), Hala M. 

(VŠCHT), Horváth M. (VUT), Lang L. (JU), Jermář M. (OU), Kořínek M. (VŠB-TUO), Kříž P. (UJEP), Nguyen M. 

(UPOL), Nováková K. (ZČU), Procházková A. (AVU), Reitzová P. (UPCE), Říha M. (UK), Solak D. (MUNI), 

Soldánová A. (JAMU), Svoboda D. (TUL), Špundová M. (VŠUP), Šváb J. (AAVŠ) 

 

Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 5  

Brendl M. (UNOB), Jiříková T. (VŠE), Krajíček T. (MENDELU), Lhoták J. (UHK), Mahlerová K. (ČZU) 

 

Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 12  

Fajtlová K. (ŠAVŠ), Grygarová K. (UK), Hanková M. (VŠCHT), Havelka O. (TUL), Hodulíková D. (VUT), Keřka 

O. (ZČU), Kulička L. (ČVUT), Krupa M. (UJEP), Pray L. (AAVŠ), Růžičková T. (VŠTE), Šlapák J. (UPCE), Vejmělka 

F. (JU) 

 

Hosté: 2 

Lojdová Š. (ČAD), Sláma J. (ČVUT) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Úvodem rektor ČVUT V. Petráček přivítal všechny přítomné na půdě univerzity a řekl pár slov k aktuálním 

informacím k reformě financování doktorského studia. Následně předal slovo předsedovi M. Farníkovi, 

který zahájil schůzi. Předseda přivítal všechny členy pléna a vyzval nové členy, aby se postupně představili 

– mezi tyto členy patřili studentky a studenti z AAVŠ, OU, VŠP, VŠUP a ZČU. Předseda pak zkonstatoval 

usnášeníschopnost a požádal přítomné, aby schválili skrutátory M. Horvátha a M. Halu.   

 



 

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

PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

M. Farník následně představil program 12. schůze, který byl členům rozeslán předem a následně rozeslán 

i s aktualizovaným zněním a požádal o jeho schválení v následující podobě: 

1. Schválení programu 12. schůze 

 Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 12. schůze. 

2. Schválení zápisu 11. schůze 

 Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 11. schůze SK RVŠ. 

3.  Informace z Předsednictva SK RVŠ 

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

4. Informace z Předsednictva RVŠ. 

5. Situace na Ukrajině 

 Návrh usnesení: Bude doplněn navrhovatelem. 

6. Informace z komisí a pracovních skupin. 

7. Různé 

8. Diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a náměstky ministra 

 

Usnesení č. 2: SK RVŠ schvaluje program 12. schůze.  

PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

M. Farník dále požádal o schválení zápisu z 11. schůze SK RVŠ. 

 

Usnesení č. 3: SK RVŠ schvaluje zápis z 11. schůze.  

PRO: 23 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

M. Farník poděkoval za schválení programu a zápisu a přešel k dalšímu bodu jednání. 

 

2. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ 

Předseda M. Farník informoval o reprezentativní činnosti P SK RVŠ, konkrétně o schůzce pracovní skupiny 

k reformě financování doktorského studia, ve které je členem. V této souvislosti informoval, že se posunuly 

diskuse v garantované výši doktorského stipendia. Dále informoval o připravované schůzce s ministryní 

Langšádlovou a s předsedkyní AV ČR prof. Zažímalovou. M. Farník následně informoval o migraci k novému 

grafickému manuálu, o přípravě nového webu SK RVŠ, o delegaci ESC ESU na Maltě (bližší informace v 

bodu D. Solaka z PRASK ZZ) a o schůzi komise RVŠ pro etiku ve vědecké a pedagogické činnosti.   



 

To Do list: 

• Rozpočet pro BM 

• Rozběhnout výběr organizátorské univerzity pro KAS 9.0 

• Výběr studentského zástupce do Rady NAÚ 

 

Usnesení č. 4: SK RVŠ bere na vědomí informace z Předsednictva SK RVŠ.  

PRO: 24 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

3. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA RVŠ 

M. Farník informoval o proběhlé schůzce s předsednictvem NAÚ, která se zaměřovala na téma profesních 

studijních programů, NPO, distanční výuce a rozvoje. Dále informoval o rozdělení prostředků na VŠ, 

konkrétně o navýšení A+K, které se bude řešit na reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu 16. 3. 2022 a o 

navýšení DK RVO, kde došlo ke shodě mezi rektory. Dále doplnil, že na březnovém zasedání P RVŠ se bude 

schvalovat rozpočet SK RVŠ a RVŠ. 

 

4. SITUACE NA UKRAJINĚ 

M. Farník podal informace ohledně zapojení SK RVŠ v současné situaci: komunikace a koordinace v rámci 

ESU a Eurodoc (D. Hodulíková a P. Švančara), zastoupení v poradních skupinách MŠMT a MVVI (M. Farník), 

výzva k peněžité pomoci UAS, kde členové Širšího předsednictva SK RVŠ a sekretariát přispěli přes 30 000 

Kč, informování univerzitních koordinátorů (M. Hala), veřejná vystoupení na podporu Ukrajiny (Š. Staněk, 

D. Svoboda, M. Hala, D. Solak, V. Cibulka). M. Farník dále informoval, že MŠMT má souhrnný informační 

kanál www.studyin.cz/ukraine a spuštěnou výzvu týkající se stipendií pro ukrajinské studenty, kteří 

nastoupí po 24. 2. 2022. Dále informoval o vízové problematice pro ruské a běloruské studenty a o úpravě 

ZVŠ, ve které se připravují změny v přijímaní studentů a potvrzování předchozího studia. Za MVVI 

informoval, že TAČR a GAČR povolují připsat na projekty ukrajinské vědce a automaticky zvýší funding 

(navýšili prostředky nad rámec osobních nákladů) a MVVI koordinuje nabídky práce přes 

www.researchin.cz. Závěrem vyzval k diskusi, která vedla k následujícím usnesením: 

 

Usnesení č. 5: SK RVŠ je znepokojena nad sílícím vlivem politicko-ideologického proputinovskeho 

režimu v ruském vzdělávacím systému, který využívá výuku jako nástroj na obhajobu agresivního 

vojenského útoku na Ukrajinu. Z tohoto důvodu SK RVŠ vyzývá k možné individuální spolupráci s 



 

perzekuovanými studentkami, studenty, akademičkami a akademiky, kteří jsou stíháni za vyjádření 

solidarity k Ukrajině. 

PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

Usnesení č. 6: SK RVŠ odmítá jakékoli projevy diskriminace zahrnující omezení možnosti studovat na 

základě etnické příslušnosti nebo národnosti. 

PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

M. Farník poděkoval všem za diskusi a přešel k dalšímu bodu. 

 

5. INFORMACE Z KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 

KDS: K. Mahlerová informovala, že na JU bude 15. 3. 2022 probíhat setkání pro doktorské studenty k 

otevření školy doktorských studií. Na tomto setkání bude předsedkyně KDS přítomná a bude mluvit o 

aktivitách SK RVŠ a KDS. Dále informovala o tom, že z důvodu ukončení působení M. Hankové a P. Švančaru 

v EURODOC, proběhnou nominace nových dvou zástupců za SK RVŠ (1 z KDS a 1 z ČAD) v průběhu března. 

Dále informovala o nadcházejících akcích: 

• 3. - 4. května 2022: PRIDE Network & NTK Training on Impact – Školení bude zaměřeno na zvýšení 

dopadu v kontextu práce profesionálů v doktorském vzdělávání.  

• 26. - 27. května 2022: Czech Open Science Day(s)  

• 16. - 17. září 2022: PhD Boot Camp  

• KRECon 2022: Doctoral Schools 

 

LK: M. Říha informoval o nadcházejících novinkách v legislativním procesu. Vedle lex Ukrajina zmínil 

chystanou novelu zákona o podpoře vědy a výzkumu, k čemuž upozornil, že je dobré trvat na dřívějších 

připomínkách Komory. Dále navázal na informaci z předsednictva ve věci novely zákona o vysokých 

školách.  

 

KVS: Předseda KVS byl z jednání omluven.  

 

PRASK ZZ: D. Solak informoval o zahraničních aktivitách. Jako první informoval o akci Evora – STUPS, kde 

byla SK RVŠ zapojena prostřednictvím D. Hodulíkové v panelové diskusi o studentské participaci v ČR, Litvě 

a Polsku. Výstup z této konference je k dispozici zde. Jako další informoval o ESC 43 s podtitulem Together 

Once More, kde se řešila ženská práva v debatě s maltskými političkami, dále odliv a příliv mozků, zpětná 

http://stupsproject.eu/
http://stupsproject.eu/results/student-rights-charters/


 

vazba k přípravám na Board Meeting ESU a projekt European Student Card. Na této akci proběhl workshop 

SK RVŠ, který vedli D. Hodulíková a D. Solak s tématem 21 priorit pro univerzitu 21. století, v rámci kterých 

měli definované tři okruhy – etika, vzdělávání a vnější a zahraniční vztahy. D. Solak závěrem informoval o 

komunikaci s Kyrylem z UAS.  

 

PRASK PR: M. Horváth informoval o migraci k novému vizuálnímu stylu a informoval plénum, že v rámci 

pracovní skupiny začínají sbírat nápady na nové propagační předměty, které bude potřeba připravit v 

návaznosti na nový vizuální styl a připravované akce, které SK RVŠ v letošním roce organizuje. 

 

6. RŮZNÉ 

M. Nguyen oznámil rezignaci na delegáta SK RVŠ za UPOL z důvodu získání funkce 2. místopředsedy AS 

UPOL, které se chce naplno věnovat. M. Farník mu jménem celé SK RVŠ poděkoval za jeho aktivní činnost.   

 

7. DISKUSE S NÁMĚSTKY MINISTRA ŠKOLSTVÍ 

M. Farník na úvod informoval, že se ministr školství, mládeže a tělovýchovy omluvil z jednání z důvodu 

účasti v Poslanecké sněmovně a přivítal náměstkyni R. Wildovou a náměstka J. Millera. Velká část diskuse 

se zaměřovala na současnou situaci na Ukrajině a s tím související podporou ze strany MŠMT a univerzit. 

Konkrétně se diskuse věnovala dalšímu postupu výzev k financování ukrajinských studentů a podrobnosti 

lex Ukrajina. Dále se jednalo o přípravě novely vysokoškolského zákona včetně reformy financování 

doktorského studia. Dalším prioritním bodem SK RVŠ, kterému se zástupci v diskusi věnovali byla finanční 

podpora studentů z nižších socioekonomických vrstev a valorizace sociálního stipendia, ubytovacího 

stipendia a příspěvku na stravování studentů. Závěrem diskuse se zástupci SK RVŠ s přítomnými náměstky 

domluvili na ještě užší spolupráci při přípravě a průběhu předsednictví ČR v Radě EU. 

 

 

Zapsala: Ing. Anna Kruljacová, MSc, tajemnice 

Za správnost: Ing. Michal Farník, předseda 

  Bc. Martin Horváth, místopředseda pro organizaci a řízení 


