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Záznam o zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 15. března 2018 a hlavní přijatá usnesení 
 

Zasedání se zúčastnilo 36 členů Předsednictva RVŠ (ze 48 řádných členů), 3 předsedové pracovních 
komisí a 12 hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Prof. Pospíšil přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, předsedu České konference rektorů 
(dále ČKR) prof. Zimu, pověřeného náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce 
vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Dolečka, ředitelku odboru vysokých škol Mgr. Gondkovou, 
předsedu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále NAÚ) prof. Labíka, zástupkyni 
Akademie věd ČR (dále AV ČR) Ing. Bludskou, zástupce TA ČR prof. Kůse, zástupce Vysokoškolského 
odborového svazu (dále VOS) předsedu Mgr. Baierla a RNDr. Dolanského, Mgr. Dobšíka 
z Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (dále ČMOS), jednatelku Asociace knihoven 
vysokých škol ČR (dále AK VŠ) PhDr. Machytkovou, zástupkyni Ministerstva obrany ČR Mgr. Kadlecovou, 
jakož i další hosty.  

Prof. Pospíšil poté navrhl změnu pořadí bodů programu. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů, jednomyslně schválilo změnu pořadí bodů 
programu. 

Dále prof. Pospíšil navrhl skrutátory pro toto zasedání: Ing. Macháčkovou a JUDr. Hodulíka.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhy na skrutátory. 

Prof. Pospíšil dále představil návrhovou komisi ve složení: prof. Pospíšil, prof. Molková, PhDr. Radok 
Žádná, prof. Skládanka, Mgr. Šulc, rtn. Kolář a JUDr. Hodulík. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ  

Prof. Pospíšil informoval o slavnostní inauguraci rektora Univerzity Karlovy, která se uskutečnila 
dne 7. 3. 2018, jíž se zúčastnil spolu s místopředsedkyněmi Rady VŠ prof. Molkovou a PhDr. Radok 
Žádnou a místopředsedou Rady VŠ prof. Skládankou. Dále informoval o zahájení jednání s AV ČR a ČKR 
o přípravě pracovního setkání s poslanci ČR v Evropském parlamentu, s poslanci PSP, senátory, zástupci 
MŠMT a RVVI, které by se týkalo strategie ČR při přípravě rozpočtu EU 2020+ v oblasti VaVaI. Sdělil, že po 
zasedání Předsednictva Rady VŠ se uskuteční jednání užšího Předsednictva Rady VŠ a NAÚ a poté 
od 15 hodin proběhne diskusní seminář představitelů Grantové agentury ČR a členů Rady VŠ.  

Následně prof. Molková informovala o připomínkách k návrhu kvalifikačního standardu přípravy na 
výkon zdravotnického povolání dětské sestry, které byly odeslány v termínu 26. 2. 2018. K vypořádání 
připomínek k tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Prof. Pospíšil dále informoval o odpovědi ministra vnitra na dopis Rady VŠ, ČKR a AV ČR týkající se 
GDPR. Tento dopis je zveřejněný v členské sekci webu Rady VŠ.  

Prof. Skládanka informoval, že 12. 4. se v Olomouci uskuteční jednání Fóra předsedů Akademických 
senátů VŠ. 

K žádosti o nominace zástupců RVŠ do Rady Národního akreditačního úřadu prof. Pospíšil sdělil, že 
tuto funkci je možné vykonávat dvě po sobě jdoucí období a dosavadní členové Rady NAÚ doc. Málková, 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/03/454_odpovedDopis_KR_RVS_AVCR_gdpr.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/02/zadost_nominace_radaNAU_RVS.pdf
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doc. Mathé, prof. Netuka a doc. Pavelka se svým pokračováním v návazném období vyslovili souhlas. 
Členové Předsednictva Rady VŠ byli osloveni se žádostí o zaslání návrhů pro oblast Doprava, 
elektrotechnika, energetika, stavebnictví, strojírenství, technologie a materiály, těžba a zpracování 
nerostných surovin, na uvolněné místo prof. Petrušky, který již v Radě NAÚ nebude pokračovat. Na 
Agenturu Rady VŠ byly doručeny následující návrhy kandidátů: prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. z VŠB-TUO, 
prof. Ing. Milan Růžička, CSc. FEng. z ČVUT, prof. Ing. Dr. Zdeněk Kůs z TUL a prof. Ing. Vladislav Laš, 
CSc. ze ZČU. Všichni tito kandidáti byli zároveň do této funkce navrženi i ČKR. Členové Předsednictva 
Rady VŠ tajnou volbou zvolili jako kandidáta RVŠ pro oblast technických disciplín prof. Ing. Petra 
Noskieviče, CSc. 

Následně proběhlo tajné hlasování, na základě kterého byli členy Předsednictva Rady VŠ nominováni 
dosavadní zástupci do Rady NAÚ. 

Pro hlasování o nominaci pro oblasti vzdělávání doprava, elektrotechnika, energetika, stavebnictví, 
strojírenství, technologie a materiály, těžba a zpracování nerostných surovin bylo vydáno 36 hlasovacích 
lístků. Pro prof. Noskieviče hlasovalo 23 členů, pro prof. Růžičku 6 členů, pro prof. Kůse 4 členové a pro 
prof. Laše 1 člen Předsednictva Rady VŠ. Z hlediska přítomných členů Předsednictva Rady VŠ získal 
nadpoloviční většinu hlasů prof. Noskievič, který poděkoval za důvěru a sdělil, že pokud bude vybrán, 
bude platným členem Rady NAÚ. 

Pro hlasování o nominacích dosavadních členů Rady NAÚ doc. Málkové, doc. Mathé a prof. Netuky 
bylo vydáno 30 hlasovacích lístků. 

Pro doc. Málkovou hlasovalo 29 členů, pro doc. Mathé 27 členů a pro prof. Netuku 29 přítomných 
členů Předsednictva Rady VŠ. Všichni dosavadní členové Rady NAÚ byli Radou VŠ nominováni i pro další 
funkční období. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva. 

Předsednictvo Rady VŠ nominuje do Rady Národního akreditačního úřadu: 

1. prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc. pro oblasti vzdělávání: doprava, elektrotechnika, 
energetika, stavebnictví, strojírenství, technologie a materiály, těžba a zpracování 
nerostných surovin; 

2. doc. PaedDr. Ivu Málkovou, Ph.D. pro oblasti vzdělávání: psychologie, sociální práce, 
učitelství, neučitelská pedagogika, tělesná výchova a sport, kinantropologie; 

3. doc. MgA. Iva Mathé pro oblasti vzdělávání: architektura a urbanismus, umění, vědy o 
umění a kultuře 

4.  prof. RNDr. Ivana Netuku, DrSc. pro oblasti vzdělávání: fyzika, informatika, kybernetika, 
matematika, vědy o zemi. 

 Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů, 5 se zdrželo, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ dále podporuje setrvání doc. Ing. Tomáše Pavelky, Ph.D. jako člena Rady 
Národního akreditačního úřadu. 

 

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Místopředseda SK RVŠ rtn. Bronislav Kolář informoval přítomné o aktuální činnosti SK RVŠ a zároveň 
omluvil nepřítomného předsedu Mgr. Zimu, který je aktuálně na zasedání European Students’ 
Convention v estonském Tallinnu. SK RVŠ se v únoru sešla v Telči ve středisku Masarykovy univerzity na 
svém výjezdním zasedání. Došlo ke schválení rozpočtu a plánu činnosti na rok 2018 a také 
k nejzásadnějšímu bodu, ke schválení programového prohlášení pro toto stálé zasedání. SK RVŠ se nadále 
bude věnovat zejména kvalitě studia, systémovému řešení financování terciárního vzdělávání v ČR, 
problematice doktorských studijních programů a bude pracovat i nadále na zvýšení informovanosti 
o činnosti SK RVŠ mezi širokou studentskou veřejností. V neposlední řadě se chce Komora zaměřit i na 
fenomén digitalizace studijní agendy. V rámci výjezdního zasedání proběhla i delegace studentského 
zástupce do Rady NAÚ. Komora obdržela žádost o delegaci těsně před konáním zasedání a při otevření 
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tohoto bodu na plénu byl záhy navržen současný předseda SK RVŠ Mgr. Zima. Návrh přijal a byl prakticky 
jednohlasně delegován (jeden hlas byl neplatný). Deklaroval, že v okamžik svého jmenování dá svou 
funkci předsedy k dispozici, nicméně se bude snažit o kontinuální přechod k novému vedení SK RVŠ, aby 
byla zaručena stálá akceschopnost i odbornost SK RVŠ. Místopředseda Kolář dále informoval o 
studentské stávce #VyjdiVen. Jedná se o spontánní akci několika jednotlivců, která se znatelně rozrostla. 
SK RVŠ, coby národní reprezentace studentek a studentů, tuto iniciativu podporuje. Je toho názoru, že 
prezident země by neměl jmenovat a podporovat premiéra, který je trestně stíhán a již jednou byl k 
trestnímu stíhání vydán Sněmovnou. Místopředseda SK RVŠ požádal předsednictvo RVŠ o morální 
podporu. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ a bere na vědomí 
nominaci Mgr. Michala Zimy na členství v Radě NAÚ za studenty. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 25 kladných hlasů, 5 se zdrželo, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ oceňuje společenskou angažovanost vysokoškolských studentů při obraně 
základních principů demokracie. 

 

4. Pracovní komise - vystoupení předsedů 

V souvislosti s přípravou Programového prohlášení Rady VŠ na funkční období 2018 – 2020 vystoupili: 
JUDr. Hodulík, předseda pracovní komise legislativní, který představil program komise a zdůraznil, že 
komise bude reagovat na aktuální legislativní problematiku a zaměří se na aktualizaci vnitřních předpisů. 
Zdůraznil, že z hlediska transparentnosti potřebují mít pověření orgánu Rady VŠ. Prof. Pospíšil podotkl, 
že legislativní komise současně zajišťuje právní podporu Rady VŠ. 

Doc. Chládková, předsedkyně pracovní komise pro umělecké studijní programy, představila čtyři 
základní oblasti, kterým se bude komise věnovat. Jde o oblast RUV, otázku uměleckých předmětů, otázku 
financování a výzkum v umění. Sdělila, že chtějí spolupracovat s dalšími komisemi v oblastech, kde 
dochází k průniku témat.  

Doc. Švamberk Šauerová, předsedkyně pracovní komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci 
přestavila dva okruhy – mapování povědomí VŠ o společenské odpovědnosti VŠ a etické odpovědnosti, a 
dále dodržování zákona o ochraně osobních údajů. Prof. Pospíšil požádal o zpracování etického kodexu. 
Dle JUDr. Hodulíka by měl existovat jednotný etický kodex pro všechny VŠ z hlediska akreditací.  

Prof. Stuchlík, předseda pracovní komise pro vědeckou činnost sdělil, že aktivity této komise by měly 
být soustředěny do tří základních oblastí, a to hodnocení vědy na základě NAÚ, podpora společenských 
aktivit (posuzování zákonů, podpora vazby na mezinárodní projekty, podpora mladých vědeckých 
pracovníků) a podpora vazby na průmyslovou sféru. 

Prof. Čechák, předseda pracovní komise pro soukromé vysoké školy sdělil, že dosud není dostatečně 
vyřešena otázka spojená s dostudováním studentů v končících studijních programech, další okruh 
problematiky je vyhodnocování komunikace s NAÚ. Prof. Čechák požádal členy komise pro SVŠ o 
podněty. Sdělil, že uvítají spolupráci s komisí pro vzdělávání, která má zkušenosti s přípravou a akreditací 
profesně zaměřených studijních programů a programů připravujících studenty regulovaných povolání. 

 
 Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů, jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace předsedů pracovních komisí: legislativní, pro 
umělecké studijní programy, pro etiku ve vědecké a pedagogické práci, pro vědeckou činnost a pro 
soukromé vysoké školy, o představě činnosti pracovních komisí v období 2018 – 2020 a přípravě 
Programového prohlášení. 
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5. Vystoupení hostů 

Předseda České konference rektorů prof. Zima informoval o činnostech ČKR, zaměřených především 
na problematiku navyšování rozpočtu VŠ pro období 2019 – 2021, řešení projektů v rámci OP VVV, 
implementace nové Metodiky hodnocení VaV a financování výzkumných infrastruktur po roce 2020. Dále 
informoval o potenciálních kandidátech na členy Rady NAÚ, konstatoval, že v nominacích je shoda obou 
reprezentací VŠ.  

Dále vystoupil pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Doleček, 
který sdělil informace převážně z oblasti hodnocení VaV a implementace Metodiky hodnocení, o přípravě 
rozpočtu MŠMT v kapitole Specifický vysokoškolský výzkum a v kapitole Dotace RVO. Apeloval, aby VŠ 
prostřednictvím svých zástupců v RVVI byli mnohem aktivnější v diskusi týkající se financování VaV v ČR. 
V rámci diskuse odpověděl na dotazy týkající se problematiky VaV a rovněž i problematiky dostudování 
studentů v končících studijních oborech – sdělil, že MŠMT intenzivně spolu s NAÚ pracuje na vhodném 
způsobu řešení a je si vědomo časového tlaku.   

Předseda NAÚ prof. Labík v rámci diskuse odpověděl na vznesené dotazy týkající se problematiky 
hodnocení kvality publikačních výstupů v rámci akreditací.  

Zástupce VOS RNDr. Dolanský informoval o protestní stávce studentů #VyjdiVen, kterou odbory 
podporují.  

Dále vystoupil místopředseda TA ČR prof. Kůs, který informoval o přípravě výzvy na projekty 
tzv. Národních center kompetence pro aplikovaný výzkum. Apeloval na včasné prostudování zadávací 
dokumentace, která bude zveřejněna na konci března. 

Prof. Pospíšil poděkoval všem partnerům a jejich představitelům za konstruktivní a otevřenou 
spolupráci s Radou vysokých škol. 

 

6. Příprava Programu Rady VŠ 

Předseda Rady VŠ prof. Pospíšil konstatoval, že předsedové pracovních komisí v termínu doplnili 
pracovní materiál Příprava Programu Rady VŠ pro období 2018 - 2020 - plán činnosti pracovních komisí 
Rady VŠ, který je podkladem pro přípravu Programu Rady VŠ. Jednotliví předsedové pracovních komisí 
zaslali základní body k činnosti komise, kterou mají ve své gesci. Předsednictvo Rady VŠ jmenovalo 
doc. RNDr. Irenu Smolovou, Ph.D. předsedkyní pracovní komise pro vzdělávací činnost a členkou 
Programové komise pro přípravu Programu Rady VŠ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady bere na vědomí informace přednesené k pracovnímu materiálu Příprava 
Programu Rady VŠ pro období 2018 – 2020 – plán činnosti pracovních komisí. 

Předsednictvo Rady VŠ ukládá předsedům jednotlivých pracovních komisí v termínu do 30. 3. 2018 
stanovit finalizovat hlavní priority (max. 5) jejich činnosti ve funkčním období 2018 – 2020. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ jmenuje doc. RNDr. Irenu Smolovou, Ph.D. do funkce předsedkyně pracovní 
komise pro vzdělávací činnost. 

Předsednictvo Rady VŠ jmenuje doc. RNDr. Irenu Smolovou, Ph.D. členkou Programové komise 
pro přípravu Programu Rady VŠ. 

 

7. Návrh úprav Statutu Rady VŠ 

Prof. Pospíšil předložil pracovní verzi Statutu Rady VŠ s komentáři, které vypracovali jednotliví 
členové užšího Předsednictva Rady VŠ ve spolupráci s ředitelkou Agentury Rady VŠ. Členové 
Předsednictva byli vyzváni k předkládání připomínek k pracovní verzi Statutu Rady VŠ do 28. 3. 2018. 
Předseda legislativní komise byl požádán o dozor nad právní čistotou úpravy Statutu a zapracování všech 
námětů a připomínek. Pracovní komise legislativní se sejde dne 4. 4. 2018.  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/03/Plan_cinnosti_komisi_RVS_12032018.docx
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Z diskuse vyplynulo, že bude vhodné na květnovém zasedání Sněmu Rady VŠ zahájit práce na novém 
znění Statutu Rady VŠ. Nyní navrhované úpravy Statutu představují nezbytné minimum pro jeho uvedení 
do souhlasu s aktuálním fungováním Rady VŠ a platnou legislativou. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 35 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí návrh úprav Statutu předložený užším Předsednictvem Rady 
VŠ. Předsednictvo Rady VŠ vyzývá své členy, aby do 28. 3. 2018 zaslali své návrhy nezbytných úprav 
Statutu Rady VŠ, které budou následně 4. 4. 2018 projednány legislativní komisí a výsledný materiál 
bude předložen na jednání Předsednictva Rady VŠ v dubnovém termínu.  

 

8. Různé 

JUDr. Hodulík vystoupil s připomínkou k zápisu ze zasedání Rady NAÚ ze dne 18. 1. 2018, týkající se 
problematiky hodnocení publikačních výstupů pro účely akreditace. 

Mgr. Michálek informoval o plánovaném setkání předsedů Akademických senátů pražských VŠ 
dne 20. 6. 2018.  

Doc. Smolová sdělila, že by se ráda věnovala bodu 6.4 Metodické pomůcky pro posuzování žádostí 
o akreditaci studijního programu, týkající se garantů studijních předmětů. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ pověřuje užší Předsednictvo Rady VŠ k jednání se zástupci NAÚ o revokaci 
usnesení vyplývajícího ze zápisu zasedání Rady NAÚ ze dne 18. 1. 2018 bodu b) části 6 Různé týkající se 
publikování v odborných časopisech.  

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál hodně úspěchů do další práce a ukončil zasedání. 

Po zasedání Předsednictva Rady VŠ proběhl seminář Rady VŠ a Grantové agentury Rady VŠ, jehož se 
zúčastnily předsedkyně GA ČR RNDr. Valkárová a ředitelka kanceláře GA ČR Ing. Knetlová, které formou 
prezentace informovaly o činnosti GA ČR. Za Radu VŠ se semináře zúčastnil předseda Rady VŠ 
prof. Pospíšil, předseda pracovní komise pro vědeckou činnost prof. Stuchlík a místopředsedkyně 
pracovní komise pro vědeckou činnost doc. Radová, jakož i další členové Rady VŠ. 

 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 19. dubna 2018. 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 17. května 2018. 

 

 
Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, prof. Pospíšil 

https://www.nauvs.cz/attachments/article/71/13_metodika_posuzovani_2017_07.pdf
https://www.nauvs.cz/attachments/article/71/13_metodika_posuzovani_2017_07.pdf
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls

