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ZÁPIS Z 8. SCHŮZE SK RVŠ 

(STÁLÉ ZASEDÁNÍ 2021-2023) 

11. 10.  2021, Malá aula historické budovy Karolina UK, Praha 

 

Přítomni: 24 

 

Delegáti a delegátky: 14 

Darja Bártů /VŠTE/, Evariste Boj /SLU/, Vojtěch Cibulka /AMU/, Michal Farník /ČVUT/, 

Šimon Hajník /VŠPJ/, Miroslav Hala /VŠCHT/, Martin Horváth /VUT/, Petr Kříž /UJEP/, 

Giancarlo Lamberti /VŠO/, Alžběta Mirjam Procházková /AVU/, Damir Solak /MUNI/, Anna 

Soldánová /JAMU/, Štěpán Staněk /VŠE/, Jan Weinhold /PAČR/ 

 

Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem: 2 

Karolina Mahlerová /ČZU/, Josef Šváb /AAVŠ/ 

 

Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: 7 

Mariana Hanková /VŠCHT/, Diana Hodulíková /VUT/, Tereza Jiříková /VŠE/, Martin Krupa 

/UJEP/, Lukáš Kulička /ČVUT/, Tereza Růžičková /VŠTE/, Jana Svobodová /AVU/ 

 

Hosté: 1 

Patrik Švančara /ČAD/ 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Předseda komory zahájil 8. schůzi a přivítal přítomné. Zkonstatoval usnášeníschopnost a 

požádal přítomné o schválení skrutátorů Miroslava Haly a Martina Horvátha. 

 

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Předseda následně obeznámil členy s programem jednání a požádal o jeho schválení. 

 

Usnesení č. 1: SK RVŠ schvaluje program 8. schůze.  

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Předseda dále požádal plénum o schválení zápisů z výjezdních zasedání ze 6. a 7. schůze 

SK RVŠ. 

 

Usnesení č. 2: SK RVŠ schvaluje zápis z 6. schůze z výjezdního zasedání na UPOL. 

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 
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Usnesení č. 3: SK RVŠ schvaluje zápis z 7. schůze z výjezdního zasedání na ČZU. 

PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

 

2. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA SK RVŠ  

Předseda Michal Farník informoval o postupujících pracích na Konferenci akademických 

senátorů (KAS), která se bude konat 19. listopadu na VŠE. Dále informoval, že byl vybrán 

vítězný návrh sošky CJO, kterou bude realizovat studentka Sára Skoczková z AVU. Do 

soutěže přišlo celkem 6 návrhů. M. Farník informoval, že jednání poroty, ve které byli 

renomovaní odborníci, proběhlo velmi dobře. Informoval současně o tom, že udělení CJO 

proběhne v Žofíne v rámci koncertu Unie českých pěveckých sborů.  

M. Farník informoval plénum o poptávkovém řízení na vizuální identitu RVŠ/SK RVŠ, na 

kterou navazuje úprava webu, jelikož se s novou ředitelkou ARVŠ dohodlo, že SK RVŠ 

počká na grafický manuál RVŠ a až na základě této grafiky se osloví firmy k realizaci 

návrhu webu SK RVŠ.  

M. Farník informoval o schůzce ekonomické a vědecké komise RVŠ, kterou inicioval 

v návaznosti na připravovanou reformu financování doktorského studia. Dále informoval, 

že měl schůzku s předsedou Asociace výzkumných univerzit, rektorem Petráčkem o 

podpůrném stanovisku k této reformě. Dále informoval, že se zúčastnil zahájení nového 

akademického roku v Mladé Boleslavi, kde diskutoval k této reformě i s panem ministrem 

Plagou a doplnil, že celá akce proběhla poklidně a apoliticky. 

Dále informoval, že týden po výjezdním zasedání měli schůzku nad reformou vzdělávání 

pedagogů a výstupy z tohoto jednání byly prezentovány 30. září na tiskové konferenci 

děkanů pedagogických fakult a dalších, kteří se na této reformě podílí.  

Závěrem informoval o plánované schůzce s předsedou České konference rektorů, 

rektorem Barešem, na kterou jde spolu se svými místopředsedy a na které se mají kromě 

reformy financování doktorského studia bavit také o organizaci Board Meetingu ESU 2022 

(BM). Organizace BM byla zahrnutá do jednoho CRP, takže částka 1,5 mil. Kč by mohla jít 

na tuto organizaci, nicméně se i tak bude muset sehnat externí financování.  

 

To Do list 

• Financování BM ESU 

• Dojednat detaily předávání CJO 

• Program KAS 

• Web SK RVŠ – k tomuto bodu předseda informoval o časové změně aktualizace 

webu z důvodu diskuse nad vizuálním stylem, který bude SK RVŠ měnit současně 

s RVŠ v nejbližších měsících 

 

https://www.facebook.com/cenajanaopletala/posts/4855075577838392
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Předseda vyzval plénum k dotazům a G. Lamberti doplnil informace k CJO. Předseda 

následně požádal plénum o schválení usnesení. 

 

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

PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

3. INFORMACE Z PŘEDSEDNICTVA RVŠ 

Předsednictvo bude ve čtvrtek (14. 10. 2021), poslední bylo ihned po zasedání v ČZU, kde 
se řešily zejména připomínky k M17+ a debata k reformě financování doktorského studia. 

 

4. INFORMACE K TÝDNU STUDENTSTVA 

M. Farník odprezentoval harmonogram k Týdnu studentstva, kde se plánuje program od 
úterý 16. listopadu až do pátku 19. listopadu. 

 

5. INFORMACE Z KOMISÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 

KVS: Š. Staněk informoval o programu KAS (3 bloky – internacionalizace studia, zapojení 

studentů do akademických senátů, práva studentů) a představil přednášející na jednotlivé 

bloky. S M. Tesařovou připravují pozvánky a požádal plénum o informování o konferenci 

na svých akademických senátech. 

 

KDS: M. Hanková doplnila informace ke schůzce ekonomické komise RVŠ a komise pro 

vědeckou činnost RVŠ. Dále informovala, že P. Švančara (ČAD) byl zvolen koordinátorem 

pracovní skupiny Employment and Career Development v rámci Eurodoc. Dále 

informovala o tom, že je dokončený dokument ohledně přijímacího řízení na doktorát, 

přičemž se ještě zkontroluje v KDS, jestli něco nechybí. Závěrem informovala o dalších 

rozpracovaných dokumentech v oblasti doktorského studia (např. zaměstnávaní 

doktorandů apod) a doplnila, že všechny dokumenty se budou následně zasílat na 

univerzitní SK AS.  

 

LK: Předseda LK se z jednání pléna omluvil. 

 

PRASK PR: M. Tesařová se z jednání pléna omluvila. M. Horváth informoval o zpracování 

grafického manuálu. V rámci výběru grafického manuálu jsou ve výběrové komisi 2 

zástupci ze SK RVŠ a 2 zástupci z RVŠ.  

 

PRASK ZZ: D. Solak informoval o podávání přihlášky na Board Meeting ESU na podzim 

2022. Čekají na informace ohledně Board Meetingu ESU, která proběhne v listopadu 

v Rumunsku (týden po 17. listopadu). 
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6. INFORMACE Z AKADEMICKÝCH OBCÍ 

AAVŠ: Proběhla inaugurace rektora Jaroslava Millera. Ihned po inauguraci, rektor nechal 

vypsat stipendium pro uprchlíky z Afghánistánu což bylo velmi oceněno mnoha studenty. 

Dále, v poslední době probíhají workshopy na téma Sexuální diverzity pro studenty i 

zaměstnance školy. Od začátku roku byl na univerzitě evidován jeden případ onemocnění 

Covid. 

 

AMU: Zahájili semestr oslavami 75. výročí založení AMU koncertem v Rudolfinu. Otevřelo 

se několik nových studijních oborů. Řeší se otázka studentského stravování. Diskutují o 

zřízení funkci ombudsmana. 

 

AVU: Připravují se na volby kandidáta na jmenování rektorem/rektorkou AVU. 

Předvolební setkání by měly proběhnout v průběhu listopadu. Spustil se alumni klub, jako 

prostor pro setkávání absolventů AVU. 

 

ČVUT: Připravují se na volbu kandidáta na jmenování rektorem. Proběhla Noc vědců. Na 

AS ČVUT schválili změnu Volebního řádu na Fakultě informačních technologií, což byla 

poslední fakulta, která ještě neměla zavedený klouzavý mandát u studentů.  

 

ČZU: ČZU navázala diskusi s UPOL v problematice univerzitního ombudsmana. Na ČZU 

proběhla volba kandidáta na jmenování rektorem, kterou vyhrál stávající rektor prof. 

Sklenička. Na třech fakultách proběhnou volby kandidátů na jmenování děkanem. 

Připravují oslavy na 115. výročí založení ČZU. 

 

JAMU: Připravují se na volbu kandidáta na jmenování rektorem. Divadelní fakulta 

vyměnila tajemníka. Na Divadelní fakultě budou mít diskusní fórum k problematice 

bezpečného prostředí na univerzitě. 

 

MUNI: Na MUNI otevřeli nově zrekonstruované prostory na Právnické fakultě. O víkendu 

proběhlo výjezdní zasedání SK AS MUNI spolu s rektorem MUNI. Spustili nabídku online 

kurzů v rámci evropské univerzitní aliance, studenti se můžou přihlašovat, které se jinak 

nabízejí na domovských univerzitách v Německu, Francii, Itálii, či Maďarsku a stejně tak se 

tito studenti mohou přihlašovat na kurzy MUNI. Blíží se hokejový zápas MUNI a VUT, ale 

ještě předtím proběhne zápas MUNI a MENDELU.  

 

SLU: Na všech fakultách proběhly promoce. Účastnili se Noci vědců. 

 

UJEP: Proběhly oslavy 30 let univerzity, v rámci kterých se předávali pamětní medaile.  
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VŠE: Mají nově zvolený AS, ustanovovaly se nové komise v AS. Byly vyhlášený volby 

kandidáta na jmenování rektorem VŠE. Výuka jde plně prezenčně. VŠE zlepšila program na 

podporu vrcholových sportovců. 

 

VŠCHT: Dělali dotazník ohledně proočkovanosti studentů na kolejích (85 %). Covidová 

opatření na univerzitě probíhají v souladu s platnými nařízeními. Prorektor pro vnější 

vztahy a komunikaci podal rezignaci z osobních důvodů. Schválili Volební řady AS na všech 

fakultách. Jsou vyhlášený volby kandidáta na jmenování děkanem na dvou fakultách a 

dále jsou vyhlášený doplňující volby do AS za studentskou část. Byla zorganizovaná akce 

pro studenty prvních ročníků, která měla za cíl seznámení se studentů na začátku 

akademického roku. Proběhlo výjezdní zasedání SK AS VŠCHT. V příštím roce budou mít 

oslavy 70. výročí založení VŠCHT, mají v plánu udělat rekord v sloní pastě.  

 

VŠO: VŠO připravuje transformaci na vysokou školu univerzitního typu. Mají také zájem o 

zavedení doktorského studia.  

 

VŠPJ: Na univerzitě proběhla studie v rámci investičního plánu r. 2021 k projektu 

vysokoškolských kolejí (kapacita kolejí by měla pojmout cca 200 studentů, a to včetně 

studentského klubu, odpočinkového zázemí a parkoviště). Proběhl workshop studentů 

VŠPJ (Katedra CR) a Jihočeské Univerzity (Katedra geografie) za podpory projektu 

INTERREG Rakousko-Česká republika. Téma: Připravenost památek na německy mluvící 

klientelu; Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje. Zrušení 

Akademického dne kvůli rozšíření nemoci covid19 mezi studenty prvních ročníků. Přechod 

na hybridní studium v prvních ročnících 

 

VŠTE: Na univerzitě v tomto týdnu probíhají přednášky o fyzickém a duševním zdraví. 

 

VUT: Blíží se volby kandidáta jmenování rektorem VUT. Na čtyřech fakultách se připravují 

volby kandidátů na jmenování děkanem. Probíhá gender audit. Proběhly akce jako jsou 

Hudba z FEKTu 2021 a Mařena. VUT se připojilo do dobročinné sbírky na pomoc diecézní 

charitě. Po 6 letech se připravuje hokejový souboj mezi VUT a MUNI. 

 

ČAD: ČAD vydal Příručku pro nové doktorandy a doktorandky, je k dispozici na webových 

stránkách ČAD. ČAD se začala zabývat otázkou ombudsmanů. Připravují Valnou hromadu 

ČAD, která by měla proběhnou v průběhu listopadu, na které se bude volit nové 

předsednictvo. 

  

http://www.doktorandivcr.cz/
http://www.doktorandivcr.cz/
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7. RŮZNÉ 

P. Švančara informoval o úspěšném obhájení Ph.D. studia, informoval o post doktorském 

studiu v zahraničí a poděkoval všem za spolupráci. M. Farník informoval o získané půlroční 

stáží v Mnichově, na kterou nastupuje od prosince do března. Z toho důvodu informoval 

plénum, že se některé jeho pravomoci na tuto dobu přesunou na stávající místopředsedy. 

 

M. Farník poděkoval všem za účast a ukončil jednání 8. schůze SK RVŠ.  

 

 

Zapsala:  Ing. Anna Kruljacová, MSc, tajemnice 

Za správnost:   Ing. Michal Farník, předseda 

Bc. Martin Horváth, místopředseda pro organizaci a řízení 


