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Záznam o 16. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol 

dne 16. ledna 2020 a hlavní přijatá usnesení 
 
 

Zasedání se zúčastnilo 34 členů Předsednictva Rady VŠ (ze 48 řádných členů) a 8 hostů. 

Průběh jednání 

 

1. Zahájení 

Mgr. Šulc přivítal všechny přítomné a předal slovo prof. Pospíšilovi, který přivítal přítomné na prvním 
zasedání v novém roce. Představil náplň programu zasedání a zmínil problematiky, kterým se Rada VŠ bude 
věnovat v roce 2020. Jsou to Strategie 2021+, financování vysokých škol, jednání s VOS i Metodika 2017+. 
Dále informoval o tom, že Rada VŠ oslaví v letošním roce 30 let své existence a zmínil, že je třeba připravit 
důstojné oslavy. Přivítal přítomné hosty a předal slovo Mgr. Šulcovi.  

Mgr. Šulc přivítal přítomné členy Předsednictva Rady VŠ, místopředsedu České konference rektorů (dále 
ČKR) doc. Hančila, náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce EU a ESIF PhDr. 
Velčovského, zástupce Akademie věd ČR (dále AV ČR) RNDr. Krejčího, místopředsedu Národního 
akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále NAÚ) RNDr. Jelínka, zástupce Vysokoškolského odborového 
svazu (dále VOS) Mgr. Baierla a RNDr. Dolanského, zástupce Ministerstva obrany ČR (dále MO) Zdeňka 
Macha, rektora Policejní akademie ČR doc. Salače, jakož i další hosty.  

 

Mgr. Šulc navrhl jako skrutátory pro toto zasedání JUDr. Hodulíka a Ing. Macháčkovou. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů, schválilo skrutátory. 

 

Mgr. Šulc dále představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, prof. Molková, PhDr. Radok Žádná, 
Mgr. Šulc, JUDr. Hodulík, JUDr. Valová, RNDr. Popela, prof. Stuchlík a Giancarlo Lamberti. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhovou komisi. 

 

Mgr. Šulc navrhl změnu pořadí bodů programu, kdy legislativní informace budou předřazeny před 
ekonomické informace.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů, schválilo změnu pořadí bodů programu. 

 

 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ 

Prof. Pospíšil sdělil, že v členské sekci webu Rady VŠ je zveřejněný materiál, který informuje o účasti členů 
užšího Předsednictva Rady VŠ a členů Předsednictva Rady VŠ na jednáních proběhlých v době od 
prosincového zasedání Předsednictva Rady VŠ a též o jednáních budoucích. Předseda informoval zvláště o 
jednáních týkajících se novely zákona o VŠ. Dne 15. 1. 2020 se uskutečnilo společné jednání zástupců Rady 
VŠ a ČKR, kteří projednali připomínky k novele vysokoškolského zákona. Dále probíhalo hodnocení VaV, 
vypořádání škálování vysokých škol a v prosinci proběhlo slavnostní jmenování nových profesorek a 

http://www.radavs.cz/soukroma-sekce/materialy-na-predsednictvosmem/
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profesorů. Týden po zasedání Předsednictva Rady VŠ proběhne jednání  tripartity k oborovému hodnocení 
výzkumu v modulech 1 a 2..  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ.  

 

 

3. Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ   

Předseda SK RVŠ Giancarlo Lamberti formou prezentace seznámil Předsednictvo s aktivitami Studentské 
komory. Informoval o novém tajemníkovi SK RVŠ, kterým se stal Martin Hammerbauer, a o novém členu 
Předsednictva Rady VŠ za Studentskou komoru JUDr. Michalovi Říhovi. Sdělil, že na jaře plánuje komora 
uskutečnit Konferenci akademických senátorů a senátorek (KAS 9.0), kterou bude mít na starosti komise 
pro vysokoškolskou samosprávu. Dále sdělil, že se účastnil jednání o novele zákona o VŠ, o Strategii 2021+, 
Strategii 2030+ a také se účastní pořádaných Kulatých stolů. V současnosti komora jedná o digitálním 
potvrzení o studiu. Dále informoval o zahraničních cestách a plánech na rok 2020.  
 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 
Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ.  

 

 

4. Vystoupení hostů 

Místopředseda České konference rektorů doc. Hančil poděkoval za pozvání a pozdravil přítomné jménem 
České konference rektorů. Konstatoval, že agenda, kterou řeší ČKR, je velice podobná s agendou Rady VŠ 
a informoval o společném jednání zástupců Rady VŠ a ČKR, které se uskutečnilo dne 15. 1. 2020 a věnovalo 
se vypořádání připomínek k novele zákona o VŠ za obě reprezentace. Dále zmínil probíhající jednání 
tripartity týkající se hodnocení VŠ za období 2017-2018 v rámci Metodiky 2017+. V závěru svého 
vystoupení popřál zdar jednání. 
 
Místopředseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství RNDr. Jelínek pozdravil se začátkem 
roku 2020 a ujistil přítomné, že podněty, které vzešly z minulého zasedání Předsednictva Rady VŠ 
nezapadly, NAÚ s nimi pracuje a je připraven se připomínkami ze strany vysokých škol zabývat. 
V předběžném plánu je uspořádat během února či března seminář o fungování NAÚ pro členy RVŠ a další 
hosty pozvané Radou VŠ. 
 
Zástupce AV ČR RNDr. Krejčí popřál zdraví a štěstí v novém roce a těší se na další spolupráci, která probíhá 
velmi dobře. AV ČR je připravena s vysokými školami i nadále spolupracovat. 
 
RNDr. Dolanský pozdravil za Vysokoškolský odborový svaz a předal slovo Mgr. Baierlovi, který se věnoval 
otázkám podfinancování vysokých škol, které se odráží především v mzdové úrovni, ve které došlo 
v minulém roce k poklesu ve srovnání s ostatními resorty. VOS je připraven ve spolupráci s RVŠ tuto situaci 
řešit. 
 
Dále přítomné pozdravil zástupce ministerstva obrany Zdeněk Mach a rektor Policejní akademie ČR 
doc. Salač, kteří vystoupili v bodě legislativní informace. 
Náměstek pro řízení sekce EU a ESIF PhDr. Velčovský v bodě Hodnocení vědy informoval formou 
prezentace o přípravě OP JAK. V rámci diskuse odpověděl na dotazy z pléna. 
 
Mgr. Šulc poděkoval všem hostům za podnětná vystoupení. 
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5. Legislativní informace  

JUDr. Hodulík informoval o společném jednání pracovních komisí Legislativní, Pro strategie a rozvoj ve 
vysokém školství a členů Předsednictva RVŠ, které se uskutečnilo dne 7. 1. 2020 a na kterém byly 
vypořádány připomínky k novele zákona o vysokých školách. Dále sdělil, že dne 15. 1. 2020 proběhlo 
jednání pracovních komisí Legislativní, Pro VŠ vojenské a policejní a členů Předsednictva RVŠ  k materiálu 
"Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti“. V rámci svého vystoupení 
podrobněji informoval o připomínkách k návrhu tohoto materiálu, k němuž navrhl usnesení, které bylo 
poté přijato. V rámci diskuse vystoupil rektor Policejní akademie doc. Salač, který informoval o jednání 
s prvním náměstkem Hasičského záchranného sboru a tlumočil výhrady, které k návrhu Společného 
minima zazněly. 

Poté JUDr. Hodulík informoval o společných připomínkách Rady VŠ a ČKR k novele zákona o vysokých 
školách, jimiž se Předsednictvo Rady VŠ dále podrobně zabývalo. Připomínky byly hlasovány podle 
sjednocujícího seznamu, který připravil před jednáním předseda Rady VŠ po jednání se zástupci ČKR (viz 
zveřejněné podklady na www RVŠ). Předsednictvo Rady VŠ podpořilo připomínky  shromážděné LK a KpSaR 
RVŠ na předchozích jednáních komisí (viz finální verze zaslaných připomínek na www) a neustoupilo v 
bodech, kde nebylo docíleno shody zástupců Rady VŠ se zástupci ČKR. Zejména se to týkalo odmítnutí Rady 
VŠ ve věci návrhů na uvolnění zákonných restrikcí v oblastech opakování mandátu a umožnění zaměstnání 
předsedy NAÚ na některé VŠ. Přítomný místopředseda NAÚ doplnil, že uvedené změny nenavrhly oficiálně 
orgány NAÚ.   

 

Proběhla diskuse, po které byla přijata usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 31 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Usnesení k Společnému minimu – Bezpečnostní obory: 

Rada VŠ se seznámila s návrhy Společného minima studijních programů vysokých škol v oblasti 
vzdělávání „Bezpečnostní obory“ (dále také „společné minimum, minimum“) vypracovanými 
odbornými útvary GŘ HZS a MV. 
Na základě podrobné věcné diskuse vedené v pracovních komisích Rady VŠ dospěla k následujícím 
závěrům: 
1) Již při předložení předchozího materiálu (Společného minima studijních programů vysokých škol 

v oblasti vzdělávání „Bezpečnostní obory“ zaměřených na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti 

ČR a Společného minima studijních programů vysokých škol v oblasti vzdělávání „Bezpečnostní 

obory“ zaměřených na oblast vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku) v květnu 2018, bylo Radou 

konstatováno, že Rada VŠ respektuje záměr MV vypracovat společná minima a chápe jej jako prvek 

předvídatelnosti správního rozhodnutí v souvislosti s rolí MV v akreditačním řízení podle §78 odst. 

6 a 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v.z.p.p. (dále jen „Zákon“). Požadavek Rady VŠ 

byl, aby minimum bylo odsouhlaseno oběma resorty, tedy resortem vnitra i obrany, neboť vydání 

souhlasného stanoviska přísluší resortům vnitra i obrany. Bohužel k naplnění tohoto požadavku 

nedošlo, naopak Radě byl tlumočen negativní postoj resortu obrany k předloženému dokumentu. 

Ostatně i Ministerstvo vnitra v dokumentu přiznává, že materiál je určen toliko pro rozhodování 

MV nikoli rozhodování společné: Za této situace, nelze než znovu požádat o materiál, který bude 

výsledkem shody obou ministerstev. Pro vysoké školy musí být prostředí předvídatelné a čitelné, 

což za stavu, kdy rozhodování je svěřeno oběma ministerstvům a tyto své kroky nekoordinují, není 

naplněno.   

2) Rada VŠ stále považuje za zcela zásadní, aby se na vzniku a tvorbě materiálu tohoto typu podílely 

také samotné vysoké školy, protože jen tak je možno skloubit požadavky bezpečnostních sborů 

s možnostmi akademického prostředí. Materiál tohoto typu nemůže vznikat bez participace všech 

zainteresovaných subjektů. Přesto z tvorby upraveného materiálu po prvním jednání byly 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/01/LKRV%C5%A0_formul%C3%A1%C5%99_z%C3%A1kon_RV%C5%A0_7_1_2020_vypo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-reprezentac%C3%AD_15_1_2020_oba-texty-dohromady.docx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/01/LKRV%C5%A0_formul%C3%A1%C5%99_z%C3%A1kon_RV%C5%A0_7_1_2020.docx
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vyloučeny Univerzita obrany a Policejní akademie, dvě z klíčových státních škol, které v dané 

oblasti vzdělávají odborníky na bezpečnost ČR.  

Konstatování, že minimum se na tyto školy nebude vztahovat, Rada VŠ nepovažuje s ohledem na 
prostupnost vzdělávání a vzájemnou uznatelnost za vhodnou cestu řešení. Pokud bylo záměrem 
tvůrce odlišit tyto dvě školy, pak mělo pro jejich vzdělávací systém vzniknout minimum samostatné 
a to jako součást jednoho celistvého materiálu. Toto Rada VŠ i předkladateli doporučuje. 

3) Stále přetrvává námitka Rady VŠ, že předložené minimum odporuje rozdělení typických studijních 

programů podle nařízení vlády č. 274/2016 Sb. a svojí obecností a leckdy neurčitostí umožňuje tak 

širokou míru správního uvážení, že v důsledku této skutečnosti se stává budoucí proces udělování 

souhlasu (vyjádření) ministerstva nepředvídatelným. Rada VŠ trvá na tom, že minimum má být od 

počátku konstruováno tak, aby žadatel o akreditaci konkrétního typického studijního programu 

dopředu přesně věděl, co je od něj ze strany ministerstva vnitra či obrany vyžadováno jako 

minimální požadavek.  

4) Materiál i přes pokrok v jeho obsahu je stále vnitřně nejednotný a nerespektuje v plné šíři rozdělení 

studijních programů v souladu se zákonem o vysokých školách na profesní (více zaměřené do 

praxe) a akademické (větší důraz mj. na teoretickou průpravu a přípravu na tvůrčí činnost 

studenta). Z předložených modulů tento požadavek nenaplňují tři ze čtyř, konkrétně dělení 

absentuje u modulu Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, modulu Požární ochrana a modulu 

Obecná část.  

 
5) Rada VŠ doporučuje ustoupit od kvantitativních požadavků v rámci tvorby materiálu Společného 

minima a orientovat se toliko na požadavky kvalitativní (obsahové), a to z níže uvedených důvodů: 

 
a) Upravený materiál je zjevně vnitřně nesouladný i stran požadavků na procentuální výuku minima 

u bakalářského a navazujícího magisterského studia v jednotlivých modulech. Výpočet konkrétních 

procent se tak jeví spíše jako dílo náhody, než jako výsledek hlubší analýzy. Zatímco v případě 

modulů Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, Požární ochrana tvoří bezpečnostní minimum 40% 

výuky u bakalářského studia a 20% u studia navazujícího, u modulu Veřejný pořádek a vnitřní 

bezpečnost je tomu zcela nelogicky naopak. Bakaláři  (tj. absolventi orientovaní do praxe) získají 

během svého vzdělání minimum poznatků, zatímco objem u navazujících magistrů téměř 

neumožňuje jakoukoli specializaci.  

 
b) U modulu IV spatřuje Rada VŠ závažné nedostatky i v obsahu a objemu navržené povinné výuky. 

Jako příklad za všechny lze uvést: 

 

 Rozsah požadavků na výuku trestního a správního práva (jehož součástí jsou například všechny 

zákony upravující postavení bezpečnostních sborů) u profesně zaměřeného bakalářského 

studijního programu: Za dobu výuky odpovídající max. jednomu semestru si má student osvojit 

problematiku organizace veřejné správy a celého správního řízení, což rozhodně není možné 

tak, aby byl připraven do praxe. Jen na okraj - ve větším rozsahu se tato problematika vyučuje 

i na Vyšší policejní škole a střední policejní škole MV v Praze, kde je dle dostupných sylabů 

problematice správního práva věnováno 84 hodin přímé výuky, zatímco předložené minimum 

požaduje pro vysokoškolské vzdělání 90 hodin věnovaných předmětu včetně samostudia a 

času přípravy na zkoušku. Tristní je pak i hodinová dotace pro jednotlivé probírané okruhy ve 

správním právu – např. přestupkům a řízení o nich je věnována doba odpovídající 1/10 (1 z 10 

témat bloku ústavní a správní právo) z oněch 4% výuky (180 hodin – 20% z 20% celkového 

objemu učiva v Bc. studijním programu = 4% ze 180 kreditů = 7,2 kreditu * 25 hodin = 180 

hodin), tedy doba 18 hodin zahrnující jak přímou výuku, tak domácí přípravu a samostudium. 
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Naplnit tento požadavek zvládnou i leckteré střední školy v rámci výuky Základů společenských 

věd. Jedná se tedy skutečně o garanci adekvátního vzdělání v oblasti bezpečnosti? 

 Rozsah požadavků na výuku trestního a správního práva (jehož součástí jsou například všechny 

zákony upravující postavení bezpečnostních sborů) u akademicky zaměřeného bakalářského 

studijního programu: Předkladatel minima do výuky odpovídající jednomu semestru pouze 

vtlačil směs trestního, ústavního, správního práva a státovědy, souhrnně označený jako 

„Veřejné právo“. Jestliže u profesního programu panovala důrazná pochybnost o použitelnosti 

takového absolventa pro potřeby praxe, u akademického programu není pochyb, že absolvent 

bude pro státní správu v oblasti bezpečnosti zcela neupotřebitelný. Obdobně by bylo možné 

rozebrat i další části tohoto modulu, nicméně již shora zmíněné dostačuje ke konstatování, že 

modul IV je nutno zásadně přepracovat. 

Rada VŠ po prostudování a projednání upraveného materiálu konstatuje, že materiál doznal dílčích 
pozitivních změn, ovšem celkově trpí vadami, pro které je nutno jej v této podobě odmítnout. Rada 
VŠ žádá přepracování materiálu ve světle shora uvedených připomínek.  

Za zcela zásadní považuje Rada VŠ shodu obou resortních ministerstev na obsahu minima. Upravené 
minimum by dle názoru Rady VŠ mělo zahrnovat i úpravu pro oblast působení státních vysokých škol. 
Bezpečnostní minimum nelze promítnout do výuky bez vzájemného konsenzu všech 
zainteresovaných stran, a proto stále trvá připomínka Rady VŠ, že konečné znění minima je nutno 
podmínit souhlasným stanoviskem reprezentace vysokých škol. 

 

 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 25 kladných hlasů, 3 se zdrželi, schválilo usnesení. 

Usnesení k Novele zákona o VŠ: 

Rada VŠ žádá MŠMT, aby při zpracování konečného znění novely zákona o vysokých školách 
v maximální míře zohlednilo připomínky Rady vysokých škol zaslané MŠMT dne 16. 1. 2020. 
 
 
 

6. Informace o přípravě operačního programu Jan Amos Komenský 

Náměstek pro řízení sekce EU a ESIF PhDr. Velčovský informoval formou prezentace o přípravě OP JAK. 
Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, 
rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Dále představil strukturu OP JAK dle 
prioritních os, kterými jsou výzkum a vývoj, vzdělávání a technická pomoc. Podrobněji představil 
jednotlivé prioritní osy a v závěru svého vystoupení představil Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 
2030+.  

 
 

 

7. Ekonomické informace  

JUDr. Valová formou prezentace informovala o návrhu budoucího financování vysokých škol s ohledem na 
očekávané společenské potřeby a o memorandu o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v České republice. 
Sdělila, že materiál, týkající se návrhu budoucího financování VŠ s ohledem na očekávané společenské 
potřeby, byl projednaný na 43. schůzi vlády ČR, která se konala 16. 12. 2019. Přednesla stručné výňatky a 
cíle materiálu. Konstatovala, že cíle strategického záměru se potkávají s realitou přetrvávajícího 
dlouhodobého podfinancování vysokého školství. ČR nadále zůstává hluboce pod průměrem zemí OECD. 
Nedaří se dosáhnout úrovně odměňování odpovídající záměrům uvedeným v programovém prohlášení 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/01/OP-JAK-na-RV%C5%A0-2020-leden-1.pptx
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2020/01/EIP160120.pptx
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vlády. JUDr. Valová sdělila, že ČR se pohybuje hluboce pod průměrem OECD s hodnotou 10 009 USD 
(průměr OECD je 15 556 USD), což znamená, že ČR se v celkových výdajích v dané kategorii pohybuje na 
úrovni 64,34 % průměru OECD. ČR má výrazně nižší výdaje v poměru k HDP (0,69 %) než je průměr OECD 
(0,93 %) a pohybuje se na úrovni 73,72 % průměru OECD. Nárůst veřejných výdajů na terciární vzdělávání 
ve většině zemí OECD nedosahoval růstu HDP. Průměr OECD je na úrovni 95,53, ČR poté na úrovni 77,19. 
Dále JUDr. Valová představila vývoj prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na terciární vzdělávání 
v ukazateli vysoké školy od roku 2010 do roku 2019. Konstatovala, že ač v roce 2018 vzrost podíl výdajů 
kapitoly ministerstva v tomto ukazateli na 0,46 % a v roce 2019 na 0,47 %, nedosahují podílů z let 2010, 
kdy podílové procento činilo 0,59 %. Uvedené údaje jednoznačně podporují tvrzení, že řešení 
společenských potřeb nelze z pohledu na ně potřebných finančních prostředků řešit v rámci základního 
objemu ukazatele VŠ, na úkor ostatních VVŠ, resp. na úkol ostatních organizačních součástí VVŠ nebo i 
ostatních jednotlivých studijních programů, ale o potřebný objem prostředků musí být rozpočty VVŠ 
navýšeny. Dále předložila vymezení společenské potřebnosti a přístupů k jejímu uspokojování a představila 
návrh způsobu financování – vládní, resortní. K Memorandu o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v ČR 
sdělila, že jej slavnostně podepsali 19. 12. 2019 na Úřadu vlády premiér Andrej Babiš, ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a předseda České 
konference rektorů Petr Sklenička. Dále sdělila, k čemu se signatáři zavázali. 

 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 28 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere informace o Návrhu budoucího financování vysokých škol s ohledem na 
očekávané společenské potřeby a Memorandu o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v České republice 
na vědomí. 

 

 

8. Hodnocení vědy 

Prof. Pospíšil informoval o probíhajícím jednání zástupců reprezentací vysokých škol, MŠMT a RVVI 
k hodnocení výsledků VŠ v oblasti VaV na základě nové Metodiky 2017+.  Probíhá dohodovací řízení na 
jednání tripartity ohledně škálování vysokých škol na základě výsledků dosažených v Modulech 1 a 2. 
Vysoké školy vznesly připomínky k návrhu RVVI a zástupci ČKR předložili vlastní alternativní návrh. 
Současně probíhá jednání mezi zástupci reprezentací VŠ a MŠMT k dělení dotace DKRVO (dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace) na vysoké školy, které částečně zohledňuje výsledky Metodiky 
2017+ za období 2017 – 2018. Členy Předsednictva Rady VŠ bylo konstatováno, že stále přetrvává řada 
nejasností, které nedovolují oblast VaV spravedlivě hodnotit. 

Obšírná diskuse proběhla k hodnocení Metodiky 17+, ve které byla konstatována poměrně zřetelná 
neochota RVVI zohledňovat i věcné připomínky z akademických obcí vysokých škol podložené číselnými 
rozbory prostřednictvím reprezentací (RVŠ i ČKR), ve srovnání se vstřícnějšími přístupy NAÚ a MŠMT. 
Nedostatečné vnímání zpětné vazby od AO VŠ je chybou, která může dále podrývat důvěryhodnost RVVI 
po dlouhém období ladění  M17+. Bylo dohodnuto, že vědecká komise a komise pro strategie a rozvoj VŠ 
se budou věnovat získání dat, a dále jejich statistickým analýzám tak, aby bylo možné problémy názorně a 
přesvědčivě ilustrovat a doufat, že případné prohřešky proti statistickým principům v oblastech hodnocení 
budou korigovány. 

 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí přednesené informace z oblasti vědy a výzkumu a ukládá 
předsedovi Rady VŠ a pracovní komisi pro vědeckou činnost uspořádat seminář k dané problematice za 
účasti členů RVVI (po skončení jednání Sněmu Rady VŠ dne 20. 2. 2020) a v souladu s dnešní diskusí na 
jednání Předsednictva Rady VŠ ukládá předsedovi Rady VŠ využít nabídky zástupců RVVI a pozvat je na 
únorové jednání Sněmu Rady VŠ k diskusi se zástupci akademické obce VŠ v závěru jednání Sněmu Rady 
VŠ. 
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9. Různé 

Prof. Pospíšil připomněl, že Rada VŠ v tomto roce slaví 30 let svého vzniku. UP RVŠ vyzvalo členy 
Předsednictva Rady VŠ k podávání návrhů na vhodný termín a program oslav, i hosty, které by bylo vhodné 
pozvat. Dále byly navrhovány možnosti, jak toto výročí oslavit. Podrobnější návrh oslav bude diskutován 
na zasedání Sněmu Rady VŠ 20. 2. 2020.  

Prof. Pospíšil poděkoval za aktivní účast a popřál vše dobré do roku 2020. 

 

Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 20. února 2020 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 19. března 2020 

 

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

http://www.radavs.cz/terminy/
http://www.radavs.cz/terminy/

