
 

ZÁPIS Z 13. SCHŮZE SK RVŠ 

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021–2023) 

14. 04. 2022, UK, Malá aula historické budovy Karolinum 

 

Přítomni: 27 

 

Delegáti a delegátky: 18 

Bártů D. (VŠTE), Bavlovič J. (UNOB), Boj E. (SLU), Braun V. (ŠAVŠ), Cibulka V. (AMU), Dostál O. (VŠP), Farník 

M. (ČVUT), Hajník Š. (VŠPJ), Horváth M. (VUT), Lang L. (JU), Kořínek M. (VŠB-TUO), Kříž P. (UJEP), Lamberti 

G. (VŠO), Reitzová P. (UPCE), Říha M. (UK), Solak D. (MUNI), Soldánová A. (JAMU), Staněk Š. (VŠE) 

 

Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 2  

Krajíček T. (MENDELU), Mahlerová K. (ČZU) 

 

Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 5 

Brendl M. (UNOB), Hodulíková D. (VUT), Kaloková S. (VŠP), Novák D. (VŠB-TUO), Růžičková T. (VŠTE) 

 

Hosté: 2 

Hammerbauer M. (ESU) – závěrečných 5 minut; Lojdová Š. (ČAD) 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Úvodem prorektor Kuklík přivítal všechny přítomné na půdě UK a řekl pár slov o univerzitě. Následně 

předal slovo předsedovi M. Farníkovi, který zahájil schůzi. Předseda přivítal všechny členy pléna, 

zkonstatoval usnášeníschopnost a požádal přítomné, aby schválili skrutátory M. Horvátha a Š. Staňka.   

 

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

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

M. Farník následně představil program 13. schůze, který byl členům rozeslán předem a následně rozeslán 

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

1. Schválení programu 13. schůze 



 

 Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje program 13. schůze. 

2. Schválení zápisu 12. schůze 

 Návrh usnesení: SK RVŠ schvaluje zápis z 12. 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. Nominace člena Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 

Návrh usnesení: SK RVŠ navrhuje vládě jmenovat XX členem Rady Národního akreditačního úřadu pro 

vysoké školství na dvouleté funkční období od 1. 9. 2022. 

6. Informace z komisí a pracovních skupin. 

7. Přihlášení členů do komisí 

8. Různé 

 

Usnesení č. 2: SK RVŠ schvaluje program 13. schůze.  

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

M. Farník dále požádal o schválení zápisu z 12. schůze SK RVŠ. 

 

Usnesení č. 3: SK RVŠ schvaluje zápis z 12. schůze.  

PRO: 20 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 postupu v organizaci Board Meetingu ESU, který bude SK RVŠ organizovat 

na podzim. V této souvislosti informoval o předloženém rozpočtu a schváleném termínu. Dále informoval 

o přípravě k CRP na rok 2023, ke kterému proběhlo online jednání s ředitelkou Gondkovou (MŠMT), D. 

Solakem a A. Kruljacovou. M. Farník informoval také o reprezentativní činnosti, a to konkrétně o schůzce s 

předsedkyní Akademie věd ČR prof. Zažímalovou, na které se účastnil spolu s K. Mahlerovou. Na této 

schůze probírali spolupráci AV ČR a vysokých škol. Další schůzka proběhla s ministryní Langšádlovou, na 

které se opět účastnil s K. Mahlerovou a probírala se témata jako reforma doktorského studia, či podpora 

doktorských studentů v mateřství a uznávání praxí. M. Farník dále informoval o spolupráci s CSVŠ – 

Kontrola naplňování Strategického záměru MŠMT a o plánované prezentaci výsledků šetření Doktorandi 

2021. Dále informoval o vyhlášení výběru hostující univerzity pro KAS 9.0. Závěrem informoval o pracovní 



 

skupině “Ukrajina na MŠMT”, ve které je zapojen spolu s D. Hodulíkovou a M. Halou. Následně požádal 

plénum o schválení usnesení. 

 

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

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

3. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA RVŠ 

M. Farník podal informace z Předsednictva RVŠ, které se konalo 17. března 2022. Na tomto jednání se 

schválila zpráva o hospodaření RVŠ za rok 2021 a plán hospodaření RVŠ na rok 2022. Zápis z jednání je k 

dispozici v členské sekci RVŠ a také na SharePoint SK RVŠ jako příloha zápisu z 13. schůze SK RVŠ. 

 

4. NOMINACE ČLENA RADY NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VŠ 

D. Solak podal informace o nominacích na člena Rady Národního akreditačního úřadu pro VŠ a sdělil, že je 

potřeba ustavit volební komisi, která povede volbu. Do volební komise se přihlásili T. Krajíček (MENDELU), 

Š. Hajník (VŠPJ) a L. Lang (JU). 

 

Usnesení č. 5: SK RVŠ ustavuje volební komisi pro nominaci člena Rady Národního akreditačního 

úřadu pro vysoké školství ve složení T. Krajíček, Š. Hajník, L. Lang.  

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

 

Členové komise si za svého předsedu vybrali T. Krajíčka, který předal slovo A. Kruljacové k informování o 

došlých nominacích. Do výběrového řízení se přihlásili 3 kandidáti (v chronologickém pořadí od přijetí 

podkladů): 

• M. Farník (ČVUT) 

• Š. Stiburek (VŠE) 

• M. Říha (UK) 

 

Š. Stiburek se z prezenčního jednání omluvil z důvodu zahraniční cesty, nemohl se zúčastnit ani jednání 

v distanční formě. Na základě dohody zaslal videoprezentaci předem a byl obeznámen s tím, že s ohledem 

k neúčasti nebude možné vést diskusi k dotazům. 

 



 

T. Krajíček následně vyzval nominované, aby se představili a přednesli své prezentace, či vize ohledně 

jejich zapojení do Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Po představení probíhala 

moderovaná diskuse s M. Farníkem a M. Říhou. 

 

Po ukončení diskuse proběhla tajná volba, která po sčítaní hlasů dopadla následovně: 

• M. Farník: 15 hlasů 

• Š. Stiburek: 0 hlasů 

• M. Říha: 4 hlasy 

• 1 hlasující se zdržel 

T. Krajíček pogratuloval zvolenému zástupci studentů a ukončil volbu. 

Usnesení č. 6: SK RVŠ navrhuje vládě jmenovat M. Farníka členem Rady Národního akreditačního 

úřadu pro vysoké školství na dvouleté funkční období od 1. 9. 2022. 

 

M. Farník poděkoval všem za projevenou důvěru a přešel k dalšímu bodu. 

 

5. INFORMACE Z KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 

KDS: K. Mahlerová informovala o schůze s ministryní Langšádlovou a náměstkem Jurajdou – na základě 

této schůzky pracuje s M. Hankovou na podkladech, které shrnují současný stav. Dále informovala, že O. 

Havelka bude od května novým zástupcem SK RVŠ v Eurodoc (nahradí M. Hankovou) a J. Šindelář z ČAD 

nahradí P. Švančaru (také ČAD). Z dalších aktivit KDS zmínila přípravu dokumentu ohledně dobré praxe 

hodnocení doktorandů během studia a přijímacích řízení, dále založení skupiny pro organizaci PhD Boot 

Campu, ve které zastupuje SK RVŠ. Závěrem doplnila informace o KRECon 2022, který proběhne 

v listopadu – tématem jsou doktorské školy, v jednom z panelů bude zastoupena SK RVŠ. 

 

LK: M. Říha podal informace z legislativy, zejména v souvislosti s Lex Ukrajina. 

 

KVS: Š. Staněk informoval o výjezdním zasedání KVS, které se uskutečnilo v termínu 8. - 10. dubna na chatě 

VŠCHT v Peci pod Sněžkou. Hlavním tématem výjezdního zasedání byla příprava dokumentu 21. priorit 

pro univerzitu 21. století.  

 

PRASK ZZ: D. Solak informoval o zahraniční cestě v Maďarsku na akci HOOK Leadership Training. Témata, 

které se diskutovala, byla: - studentské samosprávy (zákaz souběhu s členstvím v politických stranách, 



 

nízký podíl v senátech), dále pak kvalita ve vysokém školství (implementace ESG, školení hodnotitelů), 

spolupráce v ESU (kvůli nadcházejícím volbám) a podpora internacionalizace na školeních jednotlivých 

unií v rámci V4+ Aliance. Prezentace z PRASK ZZ je k dispozici na SharePoint jako příloha k tomuto zápisu.  

 

Dále informoval o možném zapojení SK RVŠ do organizace diskusního setkání v rámci programu 

Evropského hlavního města kultury Tartu 2024. Za PRASK ZZ byly odeslány finanční dokumenty (TDI) do 

ESU. Z nadcházejících události zmínil UNESCO konferenci v Barceloně a Board Meeting v Paříži. Spolu s M. 

Farníkem se v květnu zúčastní setkání s bavorskou mládežnickou organizací, které se zúčastní na 

zastoupení Nadace Hannse Seidela.  

 

PRASK PR: M. Horváth informoval o implementaci nového vizuálního stylu. Aktuálně s M. Tesařovou 

připravují podklady pro poptávku propagačních předmětů SK RVŠ. Předpokládá se obstarání nových 

reprezentačních předmětů pro členy Komory jako např. odznáček a také předměty na eventy komory (KAS, 

BM apod). 

 

6. PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ DO KOMISÍ 

M. Farník a M. Horváth požádali nové členy pléna, aby se informovali ohledně aktivit jednotlivých komisí a 

pracovních skupin SK RVŠ a do příštího jednání dali vědět, kam by se rádi zapojili.   

 

7. RŮZNÉ 

D. Solak přivítal M. Hammerbauera, člena výkonného výboru ESU a požádal ho o pár slov k aktuální aktivitě 

ESU. M. Farník závěrem informoval, že další jednání pléna proběhne 13. května 2022 na VUT v Brně. Bližší 

informace budou zaslány nejpozději dva týdny před zasedáním. 

 

 

Zapsala: Ing. Anna Kruljacová, MSc, tajemnice 

Za správnost: Ing. Michal Farník, předseda 

  Bc. Martin Horváth, místopředseda pro organizaci a řízení 


