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Záznam o zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 18. října 2018 a hlavní přijatá usnesení 
 

Zasedání se zúčastnilo 32 členů Předsednictva RVŠ (ze 48 řádných členů), 2 předsedové pracovních 
komisí a 7 hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Prof. Skládanka přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, místopředsedu České konference 
rektorů (dále ČKR) doc. Hančila, vedoucího koncepčního oddělení Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy (dále MŠMT) Mgr. Fliegla, člena akademické rady Akademie věd ČR (dále AV ČR) 
RNDr. Krejčího, předsedkyni Asociace knihoven vysokých škol ČR (dále AK VŠ) PhDr. Landovou, ředitele 
Centra pro studium vysokého školství (dále CSVŠ) Ing. Ryšku, Mgr. Kadlecovou z Minsterstva obrany ČR 
(dále MO ČR), jakož i další hosty.  

Prof. Pospíšil navrhl skrutátory pro toto zasedání Ing. Macháčkovou a JUDr. Hodulíka.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů, jednomyslně schválilo skrutátory. 

Prof. Skládanka dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, prof. Molková, 
PhDr. Radok Žádná, prof. Skládanka, doc. Nigrin, Mgr. Šulc, JUDr. Hodulík a RNDr. Popela. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ  

Prof. Pospíšil informoval o Slavnostním předávání Cen předsedkyně Grantové agentury ČR za rok 
2018, jehož se zúčastnil a o kKonferenci „Přínos Josefa Hlávky a jeho Nadání k rozvoji a podpoře vědy, 
umění a vzdělanosti v české společnosti“, jíž se zúčastnil společně s předsedou SK RVŠ Mgr. Zimou. 
Následně informoval o své účasti na Slavnostním zahájení akademického roku 2018/2019 v Olomouci 
a na 11. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, která se 
konala dne 10. 10. 2018 a na níž bylo schváleno rozšíření názvu svátku 17. listopadu. Prof. Pospíšil 
poděkoval všem, kteří změnu názvu podpořili. Dále sdělil, že dne 15. 10. 2018 obdržel na VFU v Brně 
pamětní medaili. Dne 17. 10. 2018 proběhla 18. schůze Senátu PSP ČR. Na programu byla problematika 
financování školství. Tohoto jednání se účastnil prof. Pospíšil. Ve dnech 17. - 18. 10. 2018 proběhlo 10. 
zasedání Rady NAÚ. Za Radu VŠ se ho zúčastnila prof. Molková. Dále informoval o Slavnostním 
shromáždění u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které se uskuteční dne 25. 10. 2018 na UK a 
jehož se zúčastní místopředsedkyně Rady VŠ PhDr. Radok Žádná a doc. Nigrin. Dále prof. Pospíšil sdělil, 
že na MŠMT byly zaslány požadované připomínky ke kvalifikačním standardům všeobecná sestra, 
zdravotnický záchranář, ortoptista, optometrista, dentální hygienistka, ergoterapeut, fyzioterapeut, 
radiologický asistent a ortotik-protetik. K výzvě č. 2/2018 k předkládání návrhů na zařazení osob 
do Seznamu hodnotitelů sdělil, že byla rozeslána na akademické senáty škol s tím, že školy budou 
nominace zasílat přímo na NAÚ. V závěru svého vystoupení sdělil, že po rozeslání prodloužené výzvy na 
nominace do akademického sněmu AV ČR přišly 3 nové nominace. Rada VŠ tedy do tohoto orgánu 
navrhuje celkem 10 zástupců vysokých škol: prof. Ing. Petr Doucek, CSc., JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík, 
prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Feng., PhDr. Petr Just, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., prof. PhDr. 
Milada Polišenská, CSc., doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, doc. PhDr. 
Zdeněk Starý, CSc. a prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.  
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Prof. Molková informovala o jednání Rady NAÚ, kterého se zúčastnila. Jednání se účastnili 
i náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy PhDr. Doleček a místopředseda ČKR prof. Melzoch. 
Na jednání zazněla rekapitulace ze strany předsedy NAÚ, statistika činnosti NAÚ a akreditací. V diskusi 
zaznělo, že největší problém je s počtem hodnotitelů. Rada VŠ byla opět oslovena se žádostí o doplnění 
do Seznamu hodnotitelů. Prof. Molková apelovala na členy P RVŠ, aby na domovských VŠ motivovali 
k nominacím do Seznamu hodnotitelů. 

V návaznosti na zprávu místopředsedkyně prof. Molkové o návštěvě jednání NAÚ doc. Petrucijová 
položila otázku, zda se NAÚ zabýval požadavkem Předsednictva Rady VŠ, který byl zformulován 
předsedou legislativní komise Rady VŠ JUDr. Hodulíkem na zářijovém zasedání, na zpracování 
metodického pokynu, případně formulování stanoviska na úrovni zápisu z jednání  NAÚ, o aplikaci 
stávajících akreditačních standardů na studijní obory, která se promítá do posouzení kontrolních zpráv 
a hodnocení kvality studijních oborů. Prof. Molková odpověděla, že tento bod nebyl NAÚ projednáván. 
Doc. Petrucijová požádala o opětovné postoupení požadavku NAÚ. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva.  

 

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ   

Místopředseda Studentské komory Rady VŠ (SK RVŠ) Karel Doleček uvedl, že SK RVŠ se na svém 
7. zasedání, které proběhlo na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, věnovala 
hned několika záležitostem. V první řadě je to aktuální kritická situace týkající se Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity. Na základě podnětu od zástupců akademického senátu výše zmíněné fakulty a 
zevrubné diskuse, která během jednání SK RVŠ k tomuto tématu proběhla, včetně důkladného popisu ze 
strany delegace Ostravské univerzity, přijala národní studentská reprezentace jednohlasně usnesení ve 
znění: "Studentská komora Rady vysokých škol se značným znepokojením sleduje situaci na Lékařské 
fakultě Ostravské univerzity, respektive ve Fakultní nemocnici Ostrava. Funkční spojení a vzájemná 
spolupráce mezi těmito dvěma institucemi je nutnou podmínkou pro kvalitní a udržitelnou výuku medicíny 
v regionu. SK RVŠ se proto přidává k vyslovení vážných obav plynoucích ze zásahů Fakultní nemocnice v 
Ostravě do oblastí ovlivňujících další fungování a personální zajištění Lékařské fakulty. SK RVŠ apeluje 
proto na všechny zainteresované strany včetně zřizovatele Fakultní nemocnice Ostrava, kterým je 
Ministerstvo zdravotnictví, aby došlo k urychlenému vyřešení této situace a zabezpečení zájmů 
studujících. Lékařské fakulty jsou s ohledem na Dlouhodobé finanční opatření k navýšení kapacit 
lékařských fakult ČR na období 2019 - 2029 jednou ze strategických priorit, a proto je rychlé vyřešení 
tohoto problému více než žádoucí. SK RVŠ se bude touto otázkou důkladněji zabývat.” 

Dalším bodem bylo přejmenování státního svátku 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii 
a Mezinárodní den studentstva. Předseda SK RVŠ Mgr. Zima absolvoval kvůli tomuto tématu nespočet 
schůzek. V poslední době se zástupci TOP 09, Pirátů a také STAN. SK RVŠ též měla tu čest spolupořádat 
konferenci Nadace Hlávkových, kde předseda Mgr. Zima vystoupil s prezentací, kde celé snažení a 
důvody shrnul. Vše je dostupné jak na webu, tak na facebooku SK RVŠ. 

V neposlední řadě SK RVŠ vydalo manuál pro potenciální žadatele o zapojení se do Seznamu 
hodnotitelů NAÚ z řad studentů, který je distribuován na senáty vysokých škol. Aktuálně je otevřená 
výzva NAÚ ve všech 36 vzdělávacích oblastech. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ. 

 

3. Vystoupení hostů 

Místopředseda České konference rektorů doc. Hančil poděkoval za pozvání. Pozdravil přítomné 
a konstatoval, že všechny záležitosti řeší obě reprezentace společně.  

Člen akademické rady AV ČR RNDr. Krejčí vyjádřil vděk za to, že spolupráce s vysokými školami 
probíhá velmi dobře a bez vzniku jakýchkoliv sporů. Úspěšně probíhají jednání o dohodách mezi ústavy 

http://www.skrvs.cz/wp-content/uploads/2018/10/Jak-po%C5%BE%C3%A1dat-o-za%C5%99azen%C3%AD-na-Seznam-hodnotitel%C5%AF.pdf
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Akademie věd a vysokými školami, probíhají též výměnné pobyty pracovníků Akademie a pracovníků VŠ. 
Dále sdělil, že na AV ČR bude zasedat Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých 
pracovníků AV ČR, jíž se zúčastní prof. Molková. RNDr. Krejčí poté popřál zdar jednání. 

Vedoucí koncepčního oddělení MŠMT Mgr. Fliegel pozdravil jménem náměstka PhDr. Dolečka, který 
se z pracovních důvodů nemohl jednání zúčastnit. Informoval o konferenci, která se uskuteční v Národní 
technické knihovně na začátku listopadu a pozval na konferenci k tématu kvality výuky Towards Better 
University Teaching, jež se uskuteční ve dnech 22. - 23. 11. 2018 a již pořádá MŠMT. Dále informoval o 
projektu Absolvent 2018. Projekt probíhá ve spolupráci s CSVŠ a jeho záměrem je získat informace o tom, 
jak kvalitně jsou absolventi připraveni pro praxi. Poděkoval pracovníkům i absolventům vysokých škol, že 
se tohoto šetření účastní. Poděkoval za pozvání a popřál úspěšné jednání. V rámci diskuse padl dotaz na 
dostupnost informací k tomuto šetření. Informace jsou zveřejněny na webu CSVŠ 
https://www.csvs.cz/blog/2018/09/absolvent-2018/ 

Ředitel Centra pro studium vysokého školství Ing. Ryška poděkoval za pozvání. Pozval opět 
na konferenci „Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál“, která se uskuteční dne 
1. 11. 2018. Sdělil, že v tuto chvíli je již přihlášeno přes 100 lidí. Sdělil jména účastníků jednotlivých 
panelových diskusí a workshopů.  Dále informoval o sbírání dotazníků od absolventů v rámci šetření 
Absolvent 2018. 

Předsedkyně AK VŠ PhDr. Landová informovala o konferenci Bibliotheca academica 2018, která se 
uskuteční ve dnech 30. a 31. 10. 2018 v Plzni. Spolupořadatelem je ZČU. Informovala o přípravě výroční 
konference AKVŠ. 

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

 

4. Ekonomické informace  

Prof. Pospíšil krátce informoval o tom, že MŠMT připravuje modifikaci metodiky výpočtu příspěvku 
na vzdělávací činnost pro veřejné VŠ. Následovala diskuse týkající se přetrvávajícího podfinancování 
vysokých škol, která byla přerušena a pokračovala v bodě Různé. 

V rámci diskuse vystoupil zástupce VŠE Ing. Mazouch a sdělil, že:  

"Stav financování vysokého školství je na samé hranici udržitelnosti. Navýšení prostředků absolutně 
nereflektuje tlaky na trhu práce a v této situaci bude velmi složité nejen motivovat nové pracovníky, ale 
i udržet stávající. Postoj RVŠ je v této oblasti velmi vlažný a je pro mne složité obhájit ho před 
akademickou obcí mé domovské instituce. Pokud někdo nazývá vysoké školství černou dírou, je nutné 
argumentovat jasnými ukazateli na mezinárodní úrovni. V regionech, ke kterým se vládní špičky snaží 
vzhlížet, je nejen výrazně příznivější poměr studentů na pedagoga, ale také příjmy pedagogů jsou ve 
společenském srovnání na vyšší úrovni. Toto opět vyvolává otázku, zda nízkou úroveň výdajů na vysoké 
školy v absolutním vyjádření (či při poměru k HDP) je možné zvýšit opatřením, které nereflektuje nárůsty 
v ostatních resortech. Celkový absolutní nárůst je z velké části blokován předem určeným účelem a na 
zvýšení mzdových prostředků tak míří pouze část, která nepokrývá ani nárůst inflace v posledních 
obdobích, kdy prostředky zvyšovány nebyly." 

 

5. Legislativní informace 

V úvodu vystoupil doc. Nigrin a člen Akademického senátu Univerzity Karlovy Mgr. Říha se základní 
informací o problematice střetu zájmů u členů akademických senátů VŠ.    

JUDr. Hodulík informoval o třech společných zasedáních pracovních komisí legislativní, pro strategie 
a rozvoj VŠ a členů Předsednictva Rady VŠ, jež se uskutečnily 27. 9., 1. 10. a 11. 10. 2018. Na programu 
těchto jednání byl zákon o zpracování osobních údajů a změnách souvisejících zákonů (pozměňovací 
návrhy načtené ve 2. čtení PSP ČR), zákoník práce (evidence pracovní doby, NKÚ) a Statut Rady VŠ. 
Materiály k těmto jednáním jsou zveřejněny v členské sekci. Dále byl diskutován způsob výběru návrhů 
na změnu Statutu Rady VŠ, které shromáždila a projednala legislativní komise Rady VŠ. Následně 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/conference-towards-better-university-teaching
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/conference-towards-better-university-teaching
https://www.csvs.cz/blog/2018/09/absolvent-2018/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/09/Konference-100-let_souhrnna-informace_7.9.2018.pdf
http://akvs.cz/akce/akce-2018/ba-2018/
http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/
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proběhla diskuse nad přípravou Statutu Rady VŠ, zvláště nad návrhy, které vzešly z jednání pracovních 
komisí dne 11. 10. 2018. V rámci diskuse ke Statutu Rady VŠ prof. Gladkova sdělila, že: 

“Problémy s volbou místopředsedů vyplývají ze způsobu, jakým je ve Statutu ošetřeno navrhování 
kandidátů na místopředsedy: členy sněmu, členy předsednictva a designovaným předsedou. Sněm by měl 
tedy volit z celkového seznamu takto navržených kandidátů bez stanovování dalších podmínek. Pokud 
to má probíhat jinak, je třeba upravit způsob navrhování kandidátů”. 

JUDr. Hodulík  připraví do 26. 10. 2018 přehlednou rekapitulaci předložených návrhů k per rollam 
projednání členy Předsednictva Rady VŠ. Termín projednání - do  8. 11. 2018. Závěry budou předloženy 
na jednání Sněmu Rady VŠ dne 15. 11. 2018. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 24 kladných hlasů, 3 se zdrželi, přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí přednesené Legislativní informace.  
Předsednictvo Rady VŠ podporuje úpravu v  evidenci pracovní doby akademických pracovníků 

vysokých škol, která byla předložena v rámci pozměňovacího návrh poslanců Karla Raise a Heleny 
Válkové PN č. 1371/0. Předsednictvo Rady VŠ v této souvislosti poukazuje na fakt, že předložená změna 
neznamená žádné zvýhodnění akademických pracovníků vysokých škol, ale naopak narovnání 
podmínek v oblasti školství, kde obdobná úprava pro pracovníky regionálního školství je účinná již 
několik let. 

 

6. Informace o Metodice hodnocení VaV 

Prof. Pospíšil formou prezentace informoval o dopracování Metodiky hodnocení VaV pro oblast 
vysokých škol v modulech 3 až 5, které připravuje RVVI ve spolupráci s MŠMT. Stručně komentoval obsah 
jednotlivých modulů. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 27 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informaci o přípravě Metodiky hodnocení 17+ v modulech 
M3 až M5. Žádá zpracovatele metodiky o maximální využití standardně sbíraných dat v informačních 
systémech MŠMT a VaVaI a informací z ostatních strategických dokumentů pravidelně zpracovávaných 
vysokými školami dle zákona. Předsednictvo Rady VŠ žádá své členy o zaslání připomínek do 8. 11. 
2018. 

 

7. Různé 

Ing. Macháčková informovala o volbě nového rektora UTB ve Zlíně. Kandidátem na jmenování 

rektora byl zvolen prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., prorektor pro tvůrčí činnost UTB. 

JUDr. Hodulík diskutoval možnost vykazování práce na projektech i o víkendech. 

Pokračovala diskuse týkající se podfinancování vysokých škol a jejich konkurenceschopnosti na trhu 
práce. Prof. Pospíšil ve spolupráci s Ing. Mazouchem připraví pro Sněm Rady VŠ dne 15. 11. 2018 
prezentaci o vývoji mzdových nákladů na vysokých školách v konkurenci s ostatními odvětvími. 

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

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 15. listopadu 2018. 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 13. prosince 2018 

 

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

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2018/10/Dopracov%C3%A1n%C3%AD-metodiky-hodnocen%C3%AD-v%C3%BDzkumn%C3%BDch-organizac%C3%AD-pro-segment-vysok%C3%BDch.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/05/Terminy_2018.xls

