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1. PŘEDMLUVA (M. POSPÍŠIL) 

V úvodu předkládané Bilanční a hodnotící zprávy se sluší uvést, že Rada vysokých škol v uplynulém 
funkčním období 2018 – 2020 úspěšně naplňovala misi respektované, akceschopné a konstruktivní 
reprezentace českých, moravských a slezských vysokých škol. I přes poměrně velkou názorovou různorodost 
se Radě VŠ velice dobře dařilo rozvíjet aktivní komunikaci napříč celým segmentem terciárního vzdělávání 
a prohloubit spolupráci s Českou konferencí rektorů, Vysokoškolským odborovým svazem, Klubem kvestorů 
i Akademií věd České republiky. Dále je třeba ocenit korektní a konstruktivní spolupráci s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy a Národním akreditačním úřadem při přípravě, projednávání 
a připomínkování legislativních návrhů, akreditačních standardů a řady dalších strategických a koncepčních 
dokumentů a také spolupráci s Grantovou agenturou České republiky a Technologickou agenturou, jako 
nejvýznamnějšími poskytovateli grantových prostředků pro základní a aplikovaný výzkum. 

Za nejvýznamnější aktivity, na kterých členové Rady VŠ v bilancovaném funkčním období aktivně 
participovali, lze považovat zcela jednoznačně: 

 novelu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, 

 přípravu metodických dokumentů Národního akreditačního úřadu pro VŠ (NAÚ) spojených 
s institucionální akreditací, resp. akreditačním procesem jako takovým, 

 novelu zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje, 

 přípravu a implementaci Metodiky 2017+ hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, 

 přípravu pravidel pro dělení Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
organizace, 

 přípravu nového Strategického záměru MŠMT pro oblast VŠ na období od roku 2021 a Strategie 
internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021, 

 každoroční jednání o rozpočtu vysokých škol v rámci státního rozpočtu, přípravu metodiky a pravidel pro 
dělení rozpočtu mezi veřejné vysoké školy, 

 přípravu a realizaci výzev v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), 

 legislativní opatření spojená s řešením nouzového stavu v důsledku pandemie onemocnění COVID-19. 

Nelze nezmínit i velmi aktivní práci Studentské komory Rady VŠ (SK RVŠ) při přípravě, projednávání 
a připomínkování legislativních a strategických dokumentů s přímým i nepřímým dopadem na studenty 
vysokých škol. Díky vytrvalému úsilí SK RVŠ se v r. 2018 podařilo prosadit legislativní změnu názvu svátku 
17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, jako jediného dne 
mezinárodního významu, který má svůj původ v České republice. 

Za důležitý impulz v činnosti celé Rady VŠ lze rovněž považovat znovu obnovení činnosti Fóra předsedů 
akademických senátů vysokých škol jako poradního orgánu Rady VŠ. Primárním posláním tohoto tělesa je 
posilování spolupráce a komunikace v oblasti vysokých škol a utváření doporučujících stanovisek 
k současnému dění v daném sektoru směrem k Radě VŠ. 

Poslední rok činnosti Rady VŠ ve funkčním období 2018 – 2020 výrazně negativně ovlivnila pandemie 
onemocnění COVID-19, která paralyzovala činnost předsednictva a Sněmu Rady VŠ prakticky počínaje 
měsícem březnem. V důsledku omezení daným nouzovým stavem bylo nuceno předsednictvo Rady VŠ od 
října 2020 přejít do on-line komunikace, nicméně i za této nestandardní situace se Radě VŠ podařilo udržet 
vysokou míru aktivity. Bohužel, nouzový stav spojený s pandemií onemocnění COVID-19 neumožnil 
v r. 2020 realizovat oslavy 30. výročí vzniku Rady VŠ.  

Věřme a přejme si, aby se pandemii onemocnění COVID-19 podařilo v dohledné době úspěšně překonat 
a Rada VŠ v nadcházejícím funkčním období 2021 – 2023 opět mohla začít pracovat normálním způsobem, 
v rámci pravidelných prezenčních setkávání předsednictva a Sněmu. Osobní kontakt je práci Rady VŠ velice 
důležitý a obtížně nahraditelný. 

Všem členům Rady VŠ patří velký dík za jejich ochotu se nad rámec běžných pracovních povinností se 
aktivně angažovat ve prospěch rozvoje vysokého školství v České republice.  
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2. ROZSAH A ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI RADY VŠ (M. ŠTĚRBOVÁ, I. JANKOVSKÁ) 

Rada VŠ je podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(dále jen „Zákon“) jedním ze dvou oficiálních orgánů reprezentací vysokých škol v ČR. V souladu se svým 
statutem se Rada VŠ zabývá rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, organizací 
a řízením vysokých škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, činnosti a zájmů vysokých škol a jejich 
učitelů, studentů a zaměstnanců, zaujímá k nim stanoviska a doporučení pro Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) a jiné orgány a instituce. Dále se zabývá vztahy vysokých škol a Akademie věd České 
republiky a jiných vědeckých, výzkumných a odborných institucí a vysokoškolských zařízení. 

2.1 Složení Předsednictva a Sněmu Rady vysokých škol a přehled zasedání ve funkčním období 2018 – 
2020 

V letech 2018 až 2020 bylo v Radě VŠ sdruženo 26 veřejných, 2 státní a 22 soukromých vysokých škol. 
Od 1. 6. 2019 došlo ke změně názvu Vysoké školy sociálně správní na Vysoká škola PRIGO.  

V Předsednictvu Rady VŠ bylo v tomto období 43 až 49 členů. Nižší počet členů na prvním zasedání 
Předsednictva byl způsoben tím, že ještě nebyli nominováni všichni zástupci vysokých škol. 

Počet členů Sněmu Rady VŠ v jednotlivých letech mírně kolísal. Bylo tomu tak zejména z toho důvodu, 
že se často měnili delegáti ze Studentské komory Rady VŠ. Průměrný počet členů sněmu Rady VŠ byl v tomto 
funkčním období 256 členů. 

Přehled zasedání 

Následující tabulky obsahují přehled o počtech členů předsednictva a sněmu Rady VŠ i o účasti na 
jednotlivých zasedáních. 

Zasedání Předsednictva RVŠ  
 

16. 4. 2020 zrušeno   

18. 6. 2020 48 30 62,5 

Datum 
Počet 
členů 

Přítomno na zasedání  17. 9. 2020 zrušeno   

členů %  15. 10. 2020 49 35 72,9 

11. 1. 2018 43 41 95,4  19. 11. 2020 49 33 67,3 

22. 2. 2018 48 42 87,5  10. 12. 2020 50 34 68 

15. 3. 2018 48 36 75,0  Průměrná přítomnost v % 70,9 

19. 4. 2018 48 36 75,0  
Zasedání Sněmu RVŠ  

21. 6. 2018 48 35 72,9  

20. 9. 2018 48 28 58,3  
Datum 

Počet 
členů 

Přítomno na zasedání 

18. 10. 2018 48 32 66,7  členů  % 

13. 12. 2018 48 34 70,8  25. 1. 2018 252 189 75,0 

17. 1. 2019 48 36 75,0  17. 5. 2018 252 164 65,1 

21. 3. 2019 48 34 70,8  15. 11. 2018 257 138 53,7 

18. 4. 2019 48 32 66,7  21. 2. 2019 258 123 47,7 

20. 6. 2019 48 30 62,5  23. 5. 2019 258 117 45,4 

19. 9. 2019 48 29 60,4  21. 11. 2019 258 127 47,2 

17. 10. 2019 48 37 77,1  20. 2. 2020 258 120 46,5 

12. 12. 2019 48 31 64,5  21. 5. 2020 zrušeno   

16. 1. 2020 48 34 70,8  19. 11. 2020 zrušeno   

19. 3. 2020 zrušeno    Průměrná přítomnost v % 54,4 
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Lze konstatovat, že v prvním roce funkčního období byla účast členů na zasedáních sněmu Rady VŠ 
nejvyšší, v dalších letech funkčního období došlo k jejímu poklesu pod 50 % celkového počtu členů 
nominovaných za jednotlivé VŠ. 

Předsednictvo dosáhlo v průměru velmi dobré účasti a průměrná účast na všech řádných zasedáních 
přesáhla 70 % počtu členů. 

Jednání Rady VŠ v r. 2020 významně ovlivnila pandemie onemocnění COVID-19. Z důvodu velmi 
omezeného shromažďování osob nebo jeho zákazu nebylo možné uskutečnit celkem 3 zasedání Sněmu RVŠ 
a 3 zasedání Předsednictva RVŠ. Počínaje říjnem 2020 byla zasedání Předsednictva RVŠ konána on-line 
formou (s využitím platformy Zoom) s možností pasivní účasti i pro členy Rady VŠ. 

Na všechna zasedání Předsednictva i Sněmu Rady VŠ jsou zváni hosté z partnerských organizací. 
Zasedání se pravidelně účastní zástupci MŠMT, České konference rektorů, Vysokoškolského odborového 
svazu a Akademie věd ČR. Na většině zasedání jsou přítomni i zástupci Národního akreditačního úřadu pro 
vysoké školství, Centra pro studium vysokého školství, Ministerstva obrany ČR, Asociace knihoven vysokých 
škol České republiky, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, Grantové agentury ČR, 
Technologické agentury ČR a Úřadu vlády České republiky. 

2.2 Financování činnosti Rady VŠ 

Činnost Rady VŠ byla v celém průběhu uplynulého funkčního období financována z příspěvků vysokých 
škol podle počtu jejich delegátů v Radě VŠ na základě Smlouvy o sdružení. Výši finančního příspěvku 
každoročně schvaluje předsednictvo Rady VŠ. V následující tabulce je uvedena výše příspěvku za jednoho 
delegáta v Radě VŠ v letech 2018– 2020: 

Kalendářní rok Příspěvek v Kč 

2018 9 500 

2019 9 500 

2020 9 500 

Z takto získaných prostředků byl financován provoz Agentury Rady VŠ včetně nákladů za nájem, služby 
a mzdy zaměstnanců zajišťujících činnost Rady VŠ, činnost Studentské komory Rady VŠ, zasedání orgánů 
Rady VŠ. Konkretizace skutečných výdajů byla uváděna ve vyúčtování rozpočtu, které bylo Agenturou Rady 
VŠ každoročně předkládáno Radě VŠ ke schválení. Kromě příspěvků za delegáty musela každá vysoká škola 
počítat s financováním dalších výdajů souvisejících s činností Rady VŠ, kterými jsou především úhrady 
cestovních nákladů delegátů. 

Velice vstřícný přístup Univerzity Karlovy byl velkou organizační i finanční podporou činnosti Rady VŠ, 
bez něhož by nebylo možné zabezpečit podmínky pro odpovídající reprezentaci akademických obcí. 

2.3 Zajištění činnosti Agentury Rady VŠ 

Agentura Rady VŠ byla zřízena na základě rozhodnutí rektora Univerzity Karlovy a dohody mezi Radou 
VŠ, MŠMT a Univerzitou Karlovou jako součást Univerzity Karlovy pro zajišťování činnosti Rady VŠ. Je 
pracovištěm pro poskytování informačních služeb podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a čl. 3 odst. 1 
Organizačního řádu Univerzity Karlovy, kde je organizačně začleněna. Jejím úkolem v uplynulém funkčním 
období bylo zabezpečení činnosti Rady VŠ, která je orgánem reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 
písm. a) zákona o vysokých školách. V souladu se svým hlavním posláním Agentura Rady VŠ uskutečňovala 
potřebné administrativní, organizační, metodické, ekonomické a kontrolní činnosti. 

Na své domovské stránce http://www.radavs.cz publikuje Agentura Rady VŠ informace týkající se 
činnosti Agentury Rady VŠ a Rady VŠ. 

http://www.radavs.cz/
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V čele Agentury Rady VŠ stojí ředitelka jmenovaná rektorem Univerzity Karlovy na návrh předsedy Rady 
VŠ. Ředitelka Agentury Rady VŠ je současně i sekretářem Rady VŠ a je schválena předsednictvem Rady VŠ. 
Ve funkčním období Rady VŠ 2018 – 2020 zastávala obě funkce Marie Štěrbová, jmenovaná do této funkce 
od 1. května 2015. 

Personálně byly úkoly Agentury Rady VŠ zajišťovány jak vlastními zaměstnanci Agentury Rady VŠ 
v trvalém pracovním poměru na základě uzavřených pracovních smluv, tak pracovníky externími na základě 
dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce zejména na zabezpečení ICT Agentury Rady VŠ, provozu 
www stránek RVŠ a zajištění práce tajemníka SK RVŠ. 

 

3. STRATEGIE A ROZVOJ VŠ, LEGISLATIVNÍ OTÁZKY V PRÁCI RADY VŠ (P. POPELA, M. HODULÍK) 

Rámec témat, kterými se komise zabývaly, byl podobně jako v předcházejících letech determinován 
legislativními, strategickými nebo koncepčními návrhy MŠMT, vládních orgánů nebo vlády ČR. 
Z organizačního hlediska Rada VŠ navázala na předchozí dobré zkušenosti a touto problematikou se 
pravidelně zabývala Legislativní komise (LK) a Komise pro strategii a rozvoj (KSR), za podpory a spolupráce 
dalších pracovních komisí i jednotlivých členů Rady VŠ. Tato spolupráce obou komisí umožnila posuzovat 
předložené návrhy jak z pohledů legislativních s důrazem na hájení zájmů akademické samosprávy 
a autonomie vysokých škol, tak i z pohledů strategických, posuzujících možnosti a podmínky dlouhodobého 
rozvoje vysokých škol a případná rizika pro tento rozvoj. 

Je třeba zdůraznit, že formulovaná stanoviska Rady vysokých škol byla inspirována většinovými 
a významnými postoji akademické obce vysokých škol ČR, které byly osvojeny a předneseny členy Rady VŠ 
a po často velmi podrobné diskusi o nich rozhodla opakovaná hlasování na půdě komisí, předsednictva a 
celé Rady VŠ. Na práci obou komisí se aktivně podíleli všichni jejich členové podle svých časových možností. 
Cenná byla nejen přímá účast na jednáních, ale také náměty tlumočené prostřednictvím e-mailové 
komunikace. Aktuální informace byly obvykle sdíleny před jednáními sněmu na tradičních schůzkách komisí. 

Uplynulé funkční období Rady VŠ bylo tedy již tradičně ve znamení zvýšené aktivity LK za účasti členů 
KSR. Tato pracovní skupina se zabývala zejména připomínkováním navržených změn ve vysokoškolském 
zákoně, zákoníku práce, zákonu o podpoře vědy a výzkumu a nově vydaných metodik Národního 
akreditačního úřadu. Dále se komise zabývaly problematikou nového Společného minima pro potřeby 
vzdělávání odborníků v oblasti „bezpečnostní obory“, které předložilo Radě VŠ k projednání Ministerstvo 
vnitra. Legislativním dluhem, který v tomto smyslu přetrval a který bude provázet Radu VŠ do jejího dalšího 
funkčního období, je úprava Statutu Rady VŠ. 

V průběhu funkčního období Rada VŠ navázala aktivní spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro 
VŠ (NAÚ), a to i díky působení prvního předsedy NAÚ prof. Stanislava Labíka, který jednání orgánů Rady VŠ 
často navštěvoval a připomínky z akademických obcí VŠ komunikované prostřednictvím LK vnímal 
a přenášel na půdu NAÚ. Takto nastavená spolupráce pak umožnila i po jeho odchodu z funkce v kritických 
momentech (viz období ovlivněné pandemií onemocnění COVID-19) operativně a věcně řešit dopady 
některých opatření NAÚ na činnost VŠ. Zcela určitě lze doporučit budoucí Radě VŠ vzájemnou komunikaci 
dále rozvíjet a přispívat tak k pochopení důležitého významu NAÚ jako podporovatele zdokonalování kvality 
vzdělávací činnosti VŠ. 

Podstatným strategickým tématem uplynulého období bylo průběžné projednávání a připomínkování 
strategických dokumentů MŠMT, přičemž ty klíčové byly MŠMT soustředěně předkládány od začátku roku 
2020. KSR ve spolupráci s LK zahájila mailový sběr podnětů a následnou diskusi zakončenou finalizací 
obsáhlého souboru námětů a doporučení obecného i konkrétního charakteru. Při všech projednáváních 
strategických dokumentů a s nimi souvisejícího projektového financování členové RVŠ také kladli důraz na 
soulad mezi formulovanými cíli a projektovými nástroji. Průběžně i na půdě KSR probíhalo shromažďování 
připomínek k neurčitosti pravidel vnějšího prostředí, která ztěžuje strategické plánování VŠ i sdílení dobrých 
zkušeností s tvorbou robustních strategií a analýzou scénářů VŠ v návaznosti na využití poznatků řešení 
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vybraných individuálních projektů národních (KREDO, Kvalita, EFIN) v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Nepříjemnou skutečností uplynulého období bylo, že neklesala, bohužel, Radou VŠ tolik 
připomínkovaná vnější neurčitost dopadající i na strategické řízení vysokých škol. Ta se pak promítla i do 
délky přípravy nových strategických dokumentů ze strany MŠMT a jistě může dále ztížit jejich implementaci 
v rámci VŠ. Jednalo se především o oblasti financování (týkalo se pravidel i výše prostředků), projektů 
(administrativy a termínů) a hodnocení tvůrčí činnosti (kritika metodiky M17+). Přesvědčivé datové analýzy 
v oblasti financování (rozpočty, mzdy aj.) byly především doménou předsedkyně Ekonomické komise a jejích 
aktivních členů. Pro KSR a další komise pak mohou být inspirací pro statisticky podložené výhledy v dalším, 
zřejmě ne zcela stabilním období rozvoje vysokých škol. Významný dopad na další strategický rozvoj oblasti 
terciárního vzdělávání v České republice bude mít jistě i to, že koncem uplynulého období vnější neurčitost 
pro strategické řízení jednotlivých vysokých škol vlivem pandemie onemocnění COVID-19 a souvisejících 
opatření dále skokově narostla. Ukazuje se, že pečlivě připravované dokumenty navazující na předchozí 
dlouhodobé záměry a jejich aktualizace, většinou označované i za realistické, budou muset věnovat větší 
pozornost rizikům, jak na to KSR a LK upozorňovaly a jak Rada VŠ doporučovala. Při zpracování budoucích 
strategií bude tedy vhodné zvážit komisemi doporučovaný scénářový přístup.  

Rada VŠ při všech možných příležitostech upozorňovala na strategické dopady rostoucí byrokratické 
zátěže dopadající na akademickou obec vysokých škol v mnoha oblastech jejich působnosti (financování, 
hodnocení tvůrčí činnosti, projektová činnost, kontrolní činnost, aj.). Kombinace podfinancování vysokých 
škol a pokračujícího nárůstu byrokracie a administrativy hrozí tím, že tvořiví a zodpovědní pracovníci VŠ 
nebudou mít čas a síly na své hlavní činnosti (pedagogickou, vědeckou a uměleckou činnost) a nebudou je 
moci vykonávat s potřebným zaujetím a v patřičné kvalitě. Je úkolem pro budoucí Radu VŠ, aby svůj 
dosavadní jednotný kritický pohled na hrozbu vzniku „přebyrokratizované“ společnosti, se zřejmými 
negativními dopady na vysoké školství, doplnila konkrétními analýzami a formulovala cílená doporučení. 
Rada VŠ i v období 2018 – 2020 důrazně prezentovala skutečnosti, které akademické obce dlouhodobě trápí 
a brání jim v jejich rozvoji, a v této své činnosti jistě bude co nejúčinněji pokračovat. Rada VŠ je připravena 
poskytovat i v nadcházejícím období tolik potřebnou zpětnou vazbu všem orgánům a institucím 
zodpovědným za rozvoj vysokého školství. Je potěšující, že dlouhodobé shromažďování a sdílení připomínek 
akademických obcí prostřednictvím Rady VŠ k problémům brzdícím strategický rozvoj VŠ z hlediska 
spotřeby rozvojových zdrojů (rostoucí administrativní zátěž, zbytné činnosti) nalezlo odezvu u MŠMT, které 
ve svých strategických dokumentech začalo explicitně klást důraz na snižování administrativní zátěže. 

Na konci této kapitoly dovolte, místo dříve obvyklé statistické tečky uvádějící počty jednání, 
projednaných dokumentů a vznesených podnětů a připomínek, stručně konstatovat, že v uplynulém 
funkčním období se LK za účasti členů KSR opět sešla na řadě společných zasedání, a to i mimo obvyklé časy 
před jednáním Sněmů, operativně v návaznosti na požadavky zpracování legislativních a strategických 
podnětů MŠMT i dalších orgánů státní správy. Původní novinkou pak byla dvě zasedání KSR úspěšně 
realizovaná 13. a 27. února 2020 k aktuálně předloženým strategickým dokumentům MŠMT, která proběhla 
mimo Prahu na VUT v Brně. Podobně jako podobná jednání Ekonomické komise na JAMU tak mohou být 
v dalším období inspirací i pro další pracovní komise Rady VŠ. Ukázalo se, že všechna mimopražská jednání 
měla důstojnou účast a vedení hostujících univerzit poskytlo významnou podporu a zázemí všem těmto 
jednáním. Činnost komisí byla v posledním roce funkčního období negativně poznamenána opatřeními 
spojenými s pandemií onemocnění COVID-19, zejména omezením pohybu a shromažďování. 

Závěrem této kapitoly si tak, jako v minulých obdobích přejme, aby i noví členové komisí Rady VŠ dále 
nalézali potřebný čas na trvalou a důslednou obhajobu akademické samosprávy a autonomie vysokých škol, 
a to zejména v návaznosti na období po volbách v ČR v roce 2021. Důležité je, aby všichni členové RVŠ 
i komisí svým dílem přispívali k redukci neurčitosti vnějších podmínek existence vysokých škol zejména 
v období, které bude ještě řešit dopady problémů pandemie onemocnění COVID-19 a jejich důsledků na 
celou společnost doma i v mezinárodních souvislostech. Je rovněž důležité, aby členové Rady VŠ navázali 
na činnost svých předchůdců, a nadále se nebáli zřetelně poukazovat na trendy rostoucí byrokratické zátěže 
akademické obce vysokých škol v České republice. 
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4.       EKONOMICKÉ OTÁZKY (LENKA VALOVÁ) 
 
4.1 Vývoj rozpočtu vysokých škol 

 
V letech 2018 až 2020 zaznamenal rozpočet vysokého školství oproti roku 2017 nárůst o celkem 

cca 6 mld. Kč. 
 
Tab. 1: Vývoj rozpočtu veřejných vysokých škol (mil. Kč) – data MŠMT 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Výdaje na VVŠ  
(bez progr. fin.) 

20 161 18 859 19 809 19 907 19 228 18 801 20 181 22 866 24 283 25 129 

Programové 
financování 

2 263 2 363 1 995 1 864 2 264 1 576 1 446 1 746 2 246 2 282 

Výdaje celkem  22 424 21 222 21 804 21 771 21 492 20 377 21 627 24 612 26 529 27 411 

 
Přes tento fakt nedosáhl institucionální rozpočet na vzdělávací činnost ani v r. 2020 úrovně rozpočtu 

z r. 2008, pokud započteme inflaci. 

 

Graf 1: Rozpočet veřejných vysokých škol na vzdělávací činnost z kap. 333 – data MŠMT a ČSÚ 

 
 

Řada vysokých škol je proto nucena saturovat vzdělávací činnost z prostředků určených na vědu 
a výzkum, což RVŠ shodně s Českou konferencí rektorů považuje za nesystémové a pouze krizové řešení.  

Výše institucionálních výdajů ze státního rozpočtu na terciární vzdělávání se v ČR pohybuje pouze okolo 
0,6 % HDP (včetně financování VaV) a od r. 2008 má trvale klesající trend. Podíl státního rozpočtu na 
financování terciárního vzdělání přitom v řadě srovnatelných (velikostně i ekonomicky) států EU přesahuje 
1 % HDP, je stabilní, a dokonce má i rostoucí trend. 
  



9 

 

Graf 2: Institucionálních výdajů ze státního rozpočtu na terciární vzdělávání – data WORLD BANK 

 
 

Vysoké školy dlouhodobě žádají stabilní a předvídatelné veřejné finance ze státního rozpočtu na 
zajištění svého provozu a základního rozvoje – to může zajistit jedině institucionální financování 
stabilizované ve střednědobém horizontu min. 3 let, tak jak je to obvyklé v jiných státech EU. V ČR stále 
tvoří významnou část rozpočtu VŠ účelové financování (40 – 55 %) soutěžního charakteru s nízkou mírou 
úspěšnosti získání těchto prostředků (<30 %) – to představuje málo stabilní prvek rozpočtu VVŠ.  

V r. 2019 tvořil podíl institucionální financování vzdělávací činnosti (neinvestiční) na výnosech VVŠ 
v průměru 40 %, podíl institucionálního financování VaV na výnosech VVŠ pak v průměru 16 %. Snahou 
obou reprezentací vysokých škol je navýšit podíl stabilizačního institucionálního financování v rámci 
běžného rozpočtu VVŠ na 60 – 70 %. 

 

Graf 3: Podíl institucionální financování vzdělávací    Graf 4: Podíl institucionálního financování VaV 
činnosti na výnosech VVŠ – data MŠMT na výnosech VVŠ – data MŠMT 
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Rovněž další parametr – institucionální rozpočet VŠ na vzdělávací činnost přepočtený na 1 studenta, 
dokazuje, že situace se od r. 2008 příliš nezlepšila, se zohledněním inflace lze zaznamenat nárůst + 5%. 
Uvedené potvrzuje i mezinárodní srovnání, v kterém se ČR ve výdajích státního rozpočtu přepočtených na 
studenta a vztažených k výši HDP na obyvatele dlouhodobě pohybuje pod úrovní srovnatelných (velikostně 
i ekonomicky) států EU. 

 

Graf 5: Rozpočet VVŠ na vzdělávací činnost vztažený na 1 studenta – data MŠMT 

 
 

Graf 6: Vládní výdaje na jednoho studenta, mezinárodní porovnání – data WORLD BANK 

     
 

Vedle problematiky samotného rozpočtu věnovala RVŠ opět ve spolupráci jak s ČKR tak 
i Vysokoškolským odborovým svazem velkou pozornost mzdové situaci ve vysokém školství, neboť 
průměrná měsíční hrubá mzda (HM) odborných asistentů (OA) a vědeckých pracovníků (VaV) je dlouhodobě 
pod průměrem mzdové sféry zaměstnanců s VŠ vzděláním (-20 %) a zhruba na úrovni platové sféry 
zaměstnanců s VŠ vzděláním. Pouze kategorie docentů a profesorů překračuje mzdou sféru zaměstnanců 
s VŠ vzděláním o +20 resp. +60 %. Průměrné mzdy nejpočetnější kategorie zaměstnanců VŠ, tj. odborných 
asistentů a vědeckých pracovníků, nejsou na trhu práce v ČR dlouhodobě konkurenceschopné. 
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Graf 7: Vývoj mezd akademických pracovníků na vysokých školách – data ČSÚ, MPSV 

 
 

Graf 8: Porovnání hrubé mzdy pro různé kat. zaměstnanců VŠ –  data ČSÚ, MPSV 

 
 

Z hlediska stabilizace (udržení) akademických pracovníků na VVŠ je nevýhodný rovněž velice nízký podíl 
tarifních mzdových složek (TMS). V tomto parametru dokonce ani kategorie docentů nedosahuje průměru 
mzdové sféry zaměstnanců s VŠ vzděláním a nejprestižnější kategorie profesorů průměr mzdové sféry 
překračuje pouze o 20 %. U kategorie odborných asistentů lze zaznamenat propad až o -40 %!  
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Graf 9: Porovnání tarifních mzdových složek pro různé kat. zaměstnanců VŠ – data ČSÚ, MPSV 

 
 

Pro osobní náklady akademických pracovníků je typický vysoký podíl nadtarifních, pohyblivých 
nenárokových odměnových mzdových složek, v průměru vyšší než 30 %. Z hlediska stabilizace osobních 
nákladů je proto nezbytné zvyšovat tarifní mzdové složky, ale to je možné pouze za předpokladu stabilního 
a předvídatelného nárůstu institucionální podpory pro VVŠ (zvýšení měsíčních tarifů na VVŠ o 5 % si podle 
propočtů vyžádá nárůst institucionálního financování VVŠ ze SR o 800 mil. Kč/rok). Z krátkodobých grantů 
a projektů nelze zajistit stabilní nárůst tarifních mzdových složek, lze pouze financovat nadtarifní 
nenárokové odměnové mzdové složky. 

 
Graf 10: Složení mzdy pro různé kat. zaměstnanců VŠ – data ČSÚ 
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4.2 Zásady a pravidla financování VVŠ  

Celé bilancované období činnosti RVŠ za léta 2018-2020 probíhala realizace a postupné zpřesňování 
nového modelu financování VVŠ, což se také logicky stalo druhou pravidelnou součástí činnosti ekonomické 
komise RVŠ, a na základě jejích stanovisek i Předsednictva a Sněmu rady. Patrně nemá význam rekapitulovat 
jednotlivé návrhy a kroky ministerstva v tomto směru.  

Základní principy tohoto nového modelu jsou: 

 Rozdělení institucionální části rozpočtu na fixní a výkonovou část; 

 Zařazení nového ukazatele „S“ – společenská poptávka“; 

 Pro rozdělení výkonové části rozlišovat výkonové indikátory ve čtyřech segmentech VVŠ: 

1. AMU, AVU, JAMU, VŠUP, 

2. VŠPJ, VŠTE, 

3. VŠ nezařazené v segmentech 1,2 a 4, 

4. UK, MU, UPOL,ČVUT, VUT, 

přičemž každý z těchto segmentů má vlastní výkonové indikátory a jejich váhy, které se ustálily pro rok 
2020 takto: 

Tabulka 2: Výkonové indikátory pro jednotlivé segmenty VVŠ –  data MŠMT 

INDIKÁTOR/SEGMENT 1 2 3 4 

Graduation rate  40 15 15 

Mezinárodní mobility 20 20 22 22 

Zaměstnanost absolventů 10 40 10 10 

VaV 10  30 30 

RUV 50  3 3 

Externí příjmy 6,5  6,5 6,5 

Studia v cizím jazyce 3,5  3,5 3,5 

Cizinci (AP+VP)   10 10 

C e l k e m 100 100 100 100 

 
Indikátor VaV (dříve RIV) postupně přejímá výstupy z nového systému hodnocení vědy a výzkumu 
Metodika 17+. Tento proces není dosud ukončen a je třeba mu i v následujícím obdobné věnovat 
zvýšenou pozornost.  

 

 Řešení finanční situace studentů doktorských studijních programů navýšením stipendia doktorandů  

 Zřízení Fondu umělecké dokumentace s alokací 100 mil. Kč od roku 2020 rozdělovaný prozatím dle 
výsledků RU týká se: 
- uměleckých veřejných vysokých škol (VVŠ v segmentu 1) 

- uměleckých fakult ostatních VVŠ 

- fakult architektury ostatních VVŠ 

- dalších fakult ostatních VVŠ, na kterých je podíl studentů v „uměleckých“ studijních programech 
fakult (jejichž kód KKOV u „starých“ SP začíná dvojčíslím 82 nebo 35, u nově akreditovaných SP 
s oblastmi vzdělávání promítnutými do kódu programu s dvojčíslím 01 nebo 31) vůči celkovému 
počtu studentů vyšší než 50 %. 

Od roku 2021 budou rozšířeny indikátory pro přidělování těchto prostředků, ke dni zpracování této 
bilanční zprávy dosud nerozhodnuto. 
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4.3 Legislativní změny  

Třetí neméně významnou činností Rady VŠ v ekonomické oblasti je sledování, vyhodnocování 
a připomínkování legislativních změn právního řádu ČR, které mají či mohou mít konkrétní dopad do 
hospodaření VŠ. Takovouto legislativní změnou v hodnoceném období byla a stále je novelizace zákona 
o DPH, která s účinností od 1.4.2019 zavedla některé nové definice, zejm. definici „úplaty“, „uskutečněné 
plnění“, které významně změnily pohled na výklad možnosti uplatňování odpočtu DPH na VŠ. Obě 
reprezentace VŠ se velmi aktivně zapojily a zapojují do odborných jednání se zástupci Ministerstva Financí 
ČR, v rámci kterých musí dojít k vytvoření jednotného metodického pokynu pro další jednotný postup VVŠ 
k dané problematice a zejména pak k vyjasnění eliminace hrozících finančních dopadů do činnosti  VVŠ. Tyto 
dopady jsou dosud předpokládány ve výši min. 1 mld. Kč, a pokud by došlo k tzv. dodanění nákupů 
investičních a neinvestičních zařízení za 5 či 10 let, pak by byl dopad násobně větší a prakticky likvidační. 

Stejně aktivní byla a je Rada VŠ při řešení snahy Rady vlády pro vědu a výzkum vydat směrnici 
o identifikaci hospodářských a nehospodářských činností na VVŠ. V několika etapách uplatňuje RVŠ 
k danému materiálu následující stanovisko: 

 Nadále přetrvává nepotřebnost takového materiálu pro VVŠ. 

 Všechny VVŠ již mají dlouhodobě povinnost identifikovat oddělovat HČ a NHČ, průzkum mezi VVŠ 
potvrdil, že tuto povinnost plní a mají vlastní metodiky odlišování HŠ od NHČ. Tyto metodiky, resp. jejich 
aplikace nebyla dosud žádnými kontrolními orgány shledána chybnou. 

 Není jasná právní forma předkládaného materiálu – má-li sloužit jako základ pro sjednocení přístupu, 
nemůže sám konstatovat, že má formu informace, která se bude do budoucna vyvíjet na základě 
aplikační praxe a současně stanovovat postup závazný pro jednotlivé instituce. 

 Materiál vznikl a vyvíjí se stále jako materiál zaměřený na VO na bázi AV ČR – jako takový může plnit pro 
AV ČR stejnou roli jako jednotlivé dlouhodobě používané metodiky VVŠ, není však smysluplné jej 
vztahovat i na specifickou problematiku VVŠ. 

 Evropská komise nevyžaduje existenci celostátního jednotného materiálu pro identifikaci HČ a NHČ, 
vyžaduje však existenci metodických postupů na jednotlivých institucích – to je na úrovni VVŠ již 
dlouhodobě plněno. 

 

5. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST (I. SMOLOVÁ) 
Komise pro vzdělávací činnost pracovala ve funkčním období let 2018 – 2020 ve složení, které se 

pohybovalo v rozmezí 45 až 50 členů komise (aktuálně 50 členů) a v komisi byla zastoupena většina 
vysokých škol v ČR. Komise pro vzdělávací činnost se primárně zabývala otázkami souvisejícími se vzdělávací 
činností na vysokých školách, zejména otázkami, které souvisí s legislativou v oblasti vzdělávací politiky. 
Komise se aktivně zapojovala do procesu připomínkování a tvorby legislativy v oblasti vzdělávací politiky, 
do diskusí a návrhů legislativních řešení v rámci právních úprav vysokoškolské legislativy, i v rámci dalších 
zákonů a právních předpisů v oblasti vzdělávání, a to i ve spolupráci s pracovními komisemi pro legislativu, 
komisí pro kvalitu VŠ a její hodnocení a komisí pro přípravu učitelů. 

V první polovině funkčního období se komise věnovala intenzivněji otázkám nově nastaveného procesu 
institucionálních akreditací, akreditací studijních programů a nastavování systémů pro vnitřní a vnější 
hodnocení vysokých škol v oblasti vzdělávací činnosti v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách. 
V aktuálním funkčním období komise proběhla setkání členů komise, kde byly řešeny aktuální problémy 
související se vzdělávací činností, byly sdíleny zkušenosti a příklady dobré praxe spojené se zaváděním 
a používáním nástrojů a opatření na zvyšování studijní úspěšnosti studentů na různých typech vysokých škol 
a také konkrétní příklady nastavení systémů vnitřního hodnocení na vybraných vysokých školách v ČR. 
Zároveň se členové komise zapojovali do procesu připomínkování standardů regulovaných povolání a úprav 
akreditačních standardů. Komise se podílela na analýzách, vyhodnocení a sdílení zkušenosti týkající se 
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akreditačního procesu v prostředí všech typů vysokých škol a dle aktuální potřeby pomáhala zprostředkovat 
komunikaci mezi vysokými školami a NAÚ ve spolupráci s dalšími pracovními komisemi RVŠ. 

Členové komise pro vzdělávací činnost se aktivně podíleli na podpoře aktivit vedoucích ke zvyšování 
kvality vzdělávacího procesu s cílem dosáhnout lepšího uplatnění absolventů na trhu práce, sdílení 
zkušeností při zavádění moderních vzdělávacích metod vedoucích ke zlepšování pedagogických dovedností 
akademických pracovníků a podporovali adresné rozdělování části rozpočtu pro vysoké školy stimulující 
rozvoj vzdělávací činnosti a odborné přípravy a zapojení mladých akademických pracovníků do vzdělávacího 
procesu. Aktivní podpora byla i v oblasti internacionalizace vzdělávací činnosti, zejména podpory výuky v 
anglickém jazyce, a s tím související řešení problematiky platby za studium v cizojazyčných studijních 
programech, což se odráží i připravované novele vysokoškolského zákona. 

 

6. ETICKÉ OTÁZKY (M. ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ) 
Etická komise ve svém funkčním období předpokládala zmapování povědomí členů akademických obcí 

o významu společenské odpovědnosti vysokých škol, v tomto směru byla navázána spolupráce 
s diplomantkou z ČZU, která šetření pomáhala realizovat. Výsledky diplomové práce jsou k dispozici, 
bohužel návratnost dotazníků byla velmi nízká, členové komise v tomto směru spolupracovali minimálně 
a nepodařilo si získat adekvátní výstupy. Proto navrhuji v záměru pokračovat i v následujícím období, 
v němž by bylo možné se zaměřit na výroční zprávy vysokých škol, které jsou veřejné. Situace s pandemií 
jasně ukázala, že vysoké školy jsou si velmi výrazně vědomé své společenské odpovědnosti, vytvořily v řadě 
případů – s ohledem na své programové zaměření – řadu podpůrných týmů, které pomáhaly řešit 
nevýhodnou epidemiologickou situaci. 

Rovněž by bylo vhodné získat od členů Rady VŠ návrhy kontaktních osob za jednotlivé instituce, na které 
by bylo možné se obrátit, neboť vysokoškolští pracovníci začínají být rezistentní vůči dotazům adresovaným 
mailovou cestou. 

V oblasti dodržování autorského zákona řešila Etická komise konkrétní návrh ze strany MUDr. Víta 
Marečka. Návrh na řešení byl prošetřen, konzultován s členy Etické komise s předsedou Rady VŠ. S ohledem 
na dlouhodobost kauzy, která již v minulosti byla opakovaně řešena i jinými orgány (vysoká škola, senát, 
různé etické komise) a byla opakovaně uzavřena smírem stran (MUDr. Mareček podává podnět jako vnější 
pozorovatel, nikoliv jako přímý účastník, který by byl ve svých právech poškozen). S ohledem na 
komplikovanost situace projednala Etická komise situaci e-mailem i osobně s předsedou Rady VŠ. 
V souvislosti s touto kauzou je vhodné provést revizi jednacího řádu pro řešení obdobných případů 
i v budoucnu. 

V souvislosti s podporou etického povědomí se členové Etické komise účastnili vybraných seminářů, 
v řadě případů působí jako členové etických komisí kmenových vysokých škol. Markéta Švamberk Šauerová 
jako předsedkyně Etické komise Rady VŠ dlouhodobě spolupracuje na mezinárodním projektu KEGA pod 
záštitou TU Trnava (katedra etiky) „Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho 
postmoderné riešenie“. V rámci projektu realizovala TU Trnava praktické výstupy formou realizace dvou 
mezinárodních konferencí, jichž se předsedkyně Etické komise aktivně účastnila, byla vydána monografie 
„Tekutá zodpovednosť na Slovensku“, další publikace je v recenzním řízení „Aktuálne modely výhovoriek 
z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa“. Celý projekt velmi významně souvisí s etickou 
problematikou a výstupy lze považovat za velmi cenné i pro ČR. 
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7. VÝZKUM A VÝVOJ (Z. STUCHLÍK, V. RADOVÁ) 
Komise pro vědecko-výzkumnou činnost se v období 2018 – 2020 zaměřila především na aktivní 

participaci na doladění Metodiky 17+ pro hodnocení výsledků výzkumu do funkční a obecně přijatelné 
podoby. V dalším plánu se komise podílela na vytváření vhodných mechanismů převodu výsledků 
hodnocení do financování vědy, výzkumu a inovací v oblasti vysokého školství. Cílem bylo a je, aby systémy 
hodnocení i financování byly transparentní, otevřené a objektivně fungující a podporovaly funkční, vysoce 
stabilní a zároveň dynamicky se rozvíjející výzkum na vysokých školách. Při realizaci těchto dvou základních 
záměrů komise prostřednictvím vedení RVŠ efektivně spolupracovala s reprezentanty ČKR a pořádala 
z tohoto důvodu několik společných jednání, jejichž výsledkem bylo vytvoření společné strategie 
a společných postupů při jejím prosazování.  

Díky společnému postupu s ČKR se podařilo spolupodílet se na prosazení racionálních zásad do systému 
hodnocení i financování obecně ve všech pěti modulech hodnocení, i při každoročních hodnoceních 
v Modulu 1 i Modulu 2. Nepodařilo se ovšem prosadit vytváření standardizovaných výstupů Metodiky 17+ 
do metodik hodnocení v rámci činnosti Národního akreditačního úřadu. 

Komise pro vědecko-výzkumnou činnost se pravidelně podílela na expertních aktivitách, podporovala 
zapojování vysokých škol do mezinárodních projektů, obecně podporovala výraznou internacionalizaci 
vědeckých výzkumů. Výrazně rovněž podporovala internacionalizaci doktorských studií a vytváření systému 
účinné podpory studentů doktorských studií.  

Výrazné bylo rovněž zapojení komise pro vědu a výzkum do řešení rozsáhlé problematiky grantových 
systémů, podpory excelentních vědeckých projektů, podpory transferu výsledků vědeckých výzkumů do 
praxe, či zlepšení podpory zapojení podnikatelské sféry do aplikovaného, případně základního výzkumu. Za 
účasti reprezentantů podnikatelské sféry bylo organizováno několik informativních seminářů s představiteli 
dvou klíčových grantových agentur v České republice -- GAČR a TAČR. Tato setkání pomohla při nastavování 
pravidel činnosti obou těchto agentur.  

V nadcházejícím období bude nepochybně potřebné, aby intenzivní aktivity komise pro vědu a výzkum 
ve všech uvedených oblastech pokračovaly. Věřme, že podmínky pro rozvíjení těchto aktivit budou v příštích 

letech výrazně lepší, než byly v roce 2020, poznamenaném velice nepříznivě probíhající pandemií nemoci 
COVID-19. 

 

8. VNĚJŠÍ A ZAHRANIČNÍ STYKY (P. JUST) 
V průběhu funkčního období 2018-2020 Komise pro vnější a zahraniční styky průběžně shromažďovala 

a zpracovávala podněty vysokých škol, jejích součástí i jednotlivců (členů i nečlenů komise) k aktuálním 
problémům souvisejícím s internacionalizací studia a fungování vysokých škol. Zaujímala k nim postoj 
a zpracovávala stanoviska či doporučení. 

V prvním roce činnosti se komise zaměřila zejména na problematiku mobilit akademických pracovníků 
a odbourávání demotivujících administrativních (množství formulářů) i neadministrativních (čas a výpadek 
v jiných aktivitách na domácí vysoké škole, finance, atraktivita) překážek. Seznámila se se stavem na 
jednotlivých vysokých školách a fakultách, a formulovala směrem k nim doporučení, jejichž cílem by mělo 
být zintenzivnění akademické mobility. 

V druhém roce činnosti se komise zaměřila na otázku problematiky udělování studijních víz 
a povolování dlouhodobých pobytů za účelem studia. Ze strany řady vysokých škol a fakult se začaly 
objevovat čím dál častější stížnosti, že procedury udělování studijních víz na zastupitelských úřadech České 
republiky v zahraničí a zejména s tím spojené lhůty a administrativní úkony znemožňují mnoha zahraničním 
uchazečům o studium v České republice včasné zahájení studia. Komise proto zahájila plošný sběr 
detailnějších podnětů ze strany jednotlivých vysokých škol a fakult. Ty měly být v posledním, třetím roce 
činnosti komise komunikovány směrem k ústředním orgánům státní správy s kompetencemi v oblasti 
udělování studijních víz a povolování dlouhodobých pobytů za účelem studia (ministerstvo vnitra, 
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ministerstvo zahraničních věcí). Vypuknutí celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojené 
téměř absolutní „zmrazení“ jakýchkoli mobilit (ať už krátkodobých či dlouhodobých) zcela změnilo pohled 
na problematiku udělování víz. Novým aktérem v otázce mezinárodních mobilit se tak vedle ministerstev 
vnitra a zahraničních věcí nově stalo i ministerstvo zdravotnictví, jehož ochranná opatření začala výrazně 
v zájmu ochrany veřejného zdraví zásadním způsobem regulovat a omezovat provoz vysokých škol, včetně 
podmínek pro vstup cizinců (a tedy i zahraničních studentů) na území České republiky. Tato záležitost je 
stále otevřená a zůstane tak patrně jednou z největších výzev komise pro činnost v nadcházejícím funkčním 
období. 

Komise formulovala připomínky k návrhu Strategie internacionalizace vysokého školství na období od 
roku 2021. 

Předseda komise se aktivně účastnil semináře pořádaného Domem zahraničních spolupráce „Uznat či 
neuznat“ na téma uznávání výsledků učení ze zahraničních mobilit. Členové komise se dále účastnili 
několika porad, kulatých stolů a seminářů k vízové problematice na ministerstvu vnitra a ministerstvu 
zahraničních věcí. 

Pracovní komise neměla v tomto funkčním období zastoupení v Radě programu Erasmus+, ve Výběrové 
komisi CEEPUS, v Komisi expertů CEEPUS, ani v Hodnotící komisi Evropského hospodářského prostoru 
a Norských fondů. Měla však zastoupení ve Výběrové komisi pro visegrádská stipendia. 

 

9. KVALITA VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ (J. ČERNÝ. M. SVOBODA) 
Členy pracovní komise Rady VŠ pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení (krátce komise pro kvalitu) 

jsou akademičtí pracovníci i studenti veřejných, státních a soukromých vysokých škol. Předsedou této 
pracovní komise byl prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., zástupcem bývalý předseda Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. 

Úkolem této pracovní komise je tematizovat kvalitu vysokého školství v plném rozsahu, šířit poznatky, 
sdílet zkušenosti a seznamovat s dobrou praxí. Pravidelnou aktivitou ve sledovaném období byly diskuse na 
pravidelných jednáních pracovní komise v rámci sněmů Rady VŠ, kdy bylo a otevřena témata optimálního 
formátu diskuse fenoménu kvality – při reflektování diverzity vysokého školství v České republice, včetně 
rozdílných priorit a zájmů jednotlivých subjektů. Jednotliví členové pracovní komise byli aktivními 
komunikátory (v souladu s dohodnutou strategií ze setkání) klíčové změny v systému, kde se kvalita převádí 
do hodnotícího systému – tedy změny v akreditačním prostředí etablováním a zahájením činnosti NAÚ. 
Předseda komise se účastnil zasedání předsednictva, kde se snažil přispět k diskusi nad tématy spadajícími 
do náplně komise, včetně zpětné vazby zástupcům MŠMT.   

Široce diskutovanými tématy během pravidelných setkání pracovní komise byly změny související 
s kvalitou vysokých škola a jejího hodnocení, které jsou v přímé souvislosti s novelou zákona o vysokých 
školách, kdy došlo k přesunu pravomoci akreditovat studijní programy, habilitační a profesorská řízení na 
nově zřízený NAÚ, zavedení možnost institucionální akreditace (uděluje ji opět NAÚ), kdy vysoká škola 
získává právo sama vytvářet nové a upravovat stávající studijní programy v dané oblasti vzdělávání, 
zavedení funkčního systému vnitřního hodnocení a zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností,  zřízení Radu pro vnitřní hodnocení, která jako samostatný samosprávný orgán vysoké školy vytváří 
a řídí vnitřní systém hodnocení a zajišťování kvality příslušné vysoké školy, popř. diferenciaci studijních 
programů podle toho, zda jsou spíše akademicky, nebo profesně zaměřené, s odpovídající diferenciací 
požadavků na personální zabezpečení a na tvůrčí činnost vysoké školy. 

Všechny tyto aspekty kvality obsažené v novele VŠ zákona byly předmětem diskusí a vzájemného 
předávání zkušeností mezi členy komise pro kvalitu RVŠ v rámci jednání této komise konaných před sněmy 
Rady VŠ. Členové komise pak přicházeli s iniciativami na tato témata při jednání pléna sněmu – ve velké 
míře směřované předsedovi NAÚ a zástupcům MŠMT. 

V minulém období se komise výrazně angažovala v rámci individuálního projektu národního KREDO 
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci kterého, byla řešena celá řada 
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témat souvisejících s kvalitou VŠ, včetně příslušných analýz a implementace. Hodnocené období mohlo tak 
navázat na tuto zásadní aktivitu z minulosti, která pomohla nastavit současné standardy a praxi. Jednalo se 
tedy o klidnější období bez výrazných výzev, které by byly iniciovány plánovanými změnami 
v institucionálních rámcích a předpisech.  

Dále se komise věnovala reflexi Metodiky 17+, kde je daleko větší důraz, než dříve kladen na expertní 
posuzování kvality výsledků a kde finální výstup hodnocení VŠ má charakter kvalitativní, nikoliv 
kvantitativní. Členové komise pro kvalitu RVŠ průběžně sledovali vývoj Metodiky 17+, a to jednak studiem 
materiálů poskytovaných Radě VŠ, jednak prostřednictvím přímé účasti na seminářích pořádaných k tomuto 
tématu, na nichž také aktivně prezentovali své připomínky. Členové komise aktivně diskutovali na plénu 
Rady VŠ, kde poukazovali na slabá (či nedomyšlená) místa stále oddalovaného, a i v podstatných rysech 
neustále modifikovaného návrhu. 

Téma, které bylo opakovaně řešeno při pravidelných setkáních komise bylo navrhnout vhodný koncept 
získání evaluačních reflexí stavu českého vysokého školství – a to originálních, dosud nepojmenovaných, 
optimálně typu „outside the box“. Po řadě diskusí vykrystalizovalo oslovení sdružení Czexpats in Science, 
sdružující Čechy, typicky úspěšné akademiky, s dlouhodobou zkušeností ze zahraničí – často ze špičkových 
vzdělávacích institucí. Při setkání původně plánovaném na červen 2020 mělo dojít ke srovnání allumni 
institucí v kontextu zkušenosti z institucí zahraničních pro celé spektrum českých vysokých škol. Vzhledem 
k aktuální epidemiologické situaci je akce „Czexpats in Science for Czech Academy“ přesunuta na únor 2021, 
a to v hybridním schématu účasti.  

V této souvislosti začala komise také rozvíjet spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství, pro 
něž je sledování kvality vysokého školství jedním z témat analýz. Zástupci komise se aktivně účastnili 
seminářů konaných CSVŠ do budoucna by se spolupráce měla rozšířit a nabýt systematickou podobu. 

Již na prvním zasedání pléna v hodnoceném období bylo předsedou Rady VŠ pojmenováno téma možné 
reorganizace jednotlivých komisí – počtu a agendy s tím, že právě Komise pro kvalitu ve vysokém školství 
má redundantní povahu v kontextu ostatních komisí, neboť hodnocení a posuzování kvality je nedílnou 
součástí práce všech ostatních komisí. Toto konstatování je dle našeho názoru zcela relevantní, spojení 
agend by vedlo k vyšší ekonomizaci a omezení personálního tříštění při snaze připravit analytické podklady 
pro RVŠ, popř. koncepční dokumenty. Vzhledem k dvojitému členství většiny členů komise, byla často účast 
na pravidelných jednáních poměrně nízká – logicky, neboť ekonomické, popř. právní témata byla aktuální 
povahy a vyžadovala řešení při co nejvyšší účasti. 

 

10. OBLAST PŘÍPRAVY UČITELŮ (V. NOVOTNÁ) 
V uplynulém období se problematika přípravy učitelů a kvality výuky na všech stupních škol dostala do 

pozornosti nejen odborníků, ale i široké veřejnosti. I přesto, že nedošlo k zásadním změnám v koncepci 
vzdělávání, došlo k podpoře různých aspektů přípravy učitelů prostřednictvím výzev financovaných 
z Evropských fondů. 

V rámci jednání komise jsme podle možností projednávali a konfrontovali přípravu učitelů na 
pracovištích různých vysokých škol v ČR a současně jsme se zabývali úpravou zákonných východisek pro 
výkon učitelského povolání (např. stanovisko k návrhu novely zákona o možnosti výuky neaprobovanými 
učiteli). Vzhledem k tomu, že nedošlo na MŠMT k dokončení prací na revizi rámcových vzdělávacích 
programů (RVP), bylo možno se podílet na jejich úpravě jen v některých vybraných oborech a na základě 
osobních kontaktů. Dané požadavky NAÚ na studijní programy přípravy učitelů přispěly k určitému zajištění 
úrovně akreditací těchto studijních programů. 

Díky začlenění členky komise doc. PaedDr. J. Coufalové, CSc. ze ZČU v Plzni do hlavní plánovací komise 
OP VVV i do dílčích plánovacích komisí pro jednotlivé prioritní osy programu jsme se mohli podílet na 
přípravě výzev EU podporujících přípravu učitelů. Komise se zasloužila o to, že výzvy navrhované pro 
pedagogické fakulty byly následně vyhlášeny i pro další vysoké školy a fakulty připravující učitele. Vyhlášené 
výzvy vycházely z výsledků výzkumu provedeného v rámci národního projektu „Kvalita terciálního 
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vzdělávání“ části „Fakulty připravující učitele“. S přispěním zkušeností komise byly upraveny i indikátory 
v dalších výzvách. 

S ohledem na stávající stav financování vysokých škol se nepodařilo výrazně podpořit udržení tělesné 
výchovy jako povinného předmětu ve studijních programech vysokých škol a tím podporovat společenskou 
potřebu tělesné zdatnosti populace a podněcovat výchovu vysokoškoláků ke zdravému životnímu stylu. 

V daných podmínkách splnila komise úkoly, které si vytyčila pro svou činnost, zejména při iniciování 
vyhlašování projektů podporujících kvalitu přípravy učitelů. 

 

11. VYSOKÉ ŠKOLY VOJENSKÉ A POLICEJNÍ (Z. KROČOVÁ) 
Komise pro vysoké školy vojenské a policejní se ve stálém zasedání 2018 – 2020 zabývala zejména 

problematikou nového Společného minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti „bezpečnostní 
obory“ (dále jen „bezpečnostní minimum“) připraveného Ministerstvem vnitra (MV). První verze připravená 
a předložená ze strany MV v roce 2018 byla jak komisí, tak Radou VŠ (červen 2018), tak širokou 
akademickou obcí odmítnuta a práce na ní byly zastaveny přímo ministrem, který zadal příslušným složkám 
MV bezpečnostní minimum přepracovat. Nové bezpečnostní minimum bylo Radě VŠ předloženo ze strany 
MV v roce 2019. Nutno podotknout, že změny požadované Rady VŠ se do dokumentu nepromítly, a tak ze 
strany komise bylo opět Radě VŠ doporučeno dokument odmítnout, což se také v lednu 2020 stalo. 

Zásadním byl také nesouhlas druhého z ústředních ministerstev, tj. Ministerstva obrany, který byl 
jménem ministra obrany tlumočen Radě VŠ. I přes odmítavý postoj všech zúčastněných bylo minimum ze 
strany MV publikováno jako metodický pokyn, což se jeví dodnes jako kontroverzní, problematické 
a způsobilé poškodit vysoké školství v bezpečnostních oborech. 

 

12. SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY (V. ČECHÁK) 
V uplynulém funkčním období 2018 – 2020 víceméně pokračovaly v oblasti rozvoje soukromých 

vysokých škol (SVŠ) vývojové tendence z předchozích let. V souvislosti s pokračujícím poklesem populační 
křivky, a tím i počtem maturantů, došlo k poklesu počtu studentů SVŠ (přibližně o 14 %) a lze předpokládat, 
že tento trend bude pokračovat i v následujících letech. Současně došlo i k dalšímu poklesu počtu SVŠ, 
z původních 39 v r. 2017 na stávajících 32. V souvislosti s ukončením činnosti některých SVŠ věnovala 
i pracovní komise Rady VŠ pro SVŠ pozornost zajištění možnosti dokončení studia posluchačů zmíněných 
škol (ve stejném, eventuálně analogickém studijním programu). Tento problém byl formou vzájemné 
spolupráce a SVŠ úspěšně vyřešen a v tomto směru nedocházelo k žádným komplikacím.  

Současně s ukončením činnosti zmíněných SVŠ došlo i k poklesu počtu SVŠ zastoupených v Radě VŠ, 
z původních 27 v minulém funkčním období na současných 23. Většina z těchto vysokých škol má však 
zastoupení pouze v předsednictvu Rady VŠ a pouze 6 z nich má své zástupce i ve Sněmu. Velmi 
nedostatečné je zastoupení SVŠ ve Studentské komoře Rady VŠ. Všechny členské SVŠ jsou zastoupeny 
v Pracovní komisi pro SVŠ a zástupci SVŠ se aktivně účastní i činnosti dalších pracovních komisí Rady VŠ 
především komisí „pro vnější a zahraniční styky“, „pro strategii a rozvoj VŠ“, „pro vzdělávací činnost“ 
a dalších.  

Nevyvážená je účast zástupců SVŠ na jednáních předsednictva Rady VŠ, jehož zasedání se účastní 
pravidelně 8 až 9 zástupců SVŠ, celková účast zástupců SVŠ se pohybuje přibližně okolo 60 %. Jednání sněmu 
se v uplynulém období účastnila jedna třetina delegátů SVŠ. 

Oborová struktura SVŠ v uplynulém období nedoznala žádných podstatných změn. Převážná většina 
SVŠ realizuje studijní programy z ekonomické vzdělávací oblasti, poněkud vzrostl počet vzdělávacích 
programů orientovaných na problematiku „mezinárodních vztahů“ a „právních aplikací“.  

Dále se prohloubila vnitřní diferenciace oblasti SVŠ. Z uvedených 32 SVŠ jsou pouze tři univerzitního 
typu, ale 12 škol má akreditováno pouze bakalářské studijní programy. Dvě (počtem studentů velké) školy 
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realizují (resp. získaly akreditaci) 19 a 20 studijních programů (obě zmíněné školy jsou univerzitního typu). 
Devět (především počtem studentů menších) SVŠ získalo (dosud) akreditaci pouze jednoho studijního 
programu. Deset SVŠ získalo akreditaci pro studijní programy realizované v angličtině (z toho dvě školy 
realizují studijní programy pouze v angličtině). 

Stávající kritéria akreditačního řízení vyžadují (mimo jiné) stanovení „profilu studijního programu - 
profesního nebo akademického“. Pro oblast SVŠ je typický relativně vysoký počet právě „profesně“ 
zaměřených studijních programů. Jestliže počet profesních studijních programů, které byly NAÚ 
akreditovány (od počátku jeho činnosti) představuje 9 % z celkového počtu akreditovaných studijních 
programů,1 v případě SVŠ dosahuje podíl profesně orientovaných studijních programů téměř 50 %. Třináct 
SVŠ (vesměs „menších“) realizuje pouze profesně zaměřené studijní programy. Sedm SVŠ naproti tomu má 
akreditovány „jen“ akademicky orientované studijní programy (většina z nich je realizována na dvou školách 
s největším počtem akreditovaných studijních programů). Vysoký počet profesně zaměřených studijních 
programů byl i důvodem, proč pracovní komise pro SVŠ otázkám spojeným s jejich akreditací a následnou 
realizací věnovala výraznou pozornost.  

Téměř 90 % studijních programů realizovaných v současné době na SVŠ bylo NAÚ akreditována v letech 
2018 až 2020. Proto i pracovní komise pro SVŠ věnovala náležitou pozornost analýze a hodnocení zkušeností 
s průběhem akreditačního řízení. Připomínky k této problematice se týkaly zejména transparentnosti 
akreditačního řízení (rozdílná stanoviska „hodnotících komisí“ a Rady NAÚ“).  

Pozornost ze strany zástupců SVŠ byla průběžně věnována i projednávání a diskusím otázek spojených 
s přípravou dokumentů „Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2030“ a zejména „Strategickému záměru 
MŠMT pro oblast vysokého školství od r. 2021+“ (konkrétní připomínky byly předány zpracovatelům 
souhrnných stanovisek RVŠ k těmto dokumentům, eventuálně byly předneseny na diskusích s autory 
zmíněných dokumentů). V případě dokumentů „Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokého školství od 
r. 2021+“ většina připomínek upozorňovala na skutečnost, že ač je v něm kladen zvýšený důraz na kvalitu 
pedagogického procesu na VŠ, v akreditační praxi při posuzování kompetentnosti pedagogů je základním, 
(spíše jediným), kritériem „tvůrčí činnost“, měřená publikační činností, což je poněkud zjednodušující 
přístup.  

Pokud jde o vzájemnou návaznost obou zmíněných dokumentů, která je deklarována v jejich úvodních 
částech, řada připomínek poukazovala na skutečnost, že ve „věcné“ části uváděných dokumentů je tato 
návaznost většinou opomenuta. Přitom řada „cílů“ deklarovaných ve „Strategii vzdělávací politiky ČR do 
r. 2030“ by mohla být efektivně realizována právě spoluprací VŠ s institucemi regionálního školství.  

V uplynulém období došlo i k pozitivnímu posunu v oblasti výzkumné a tvůrčí činnosti, což se projevilo 
získáním (ve srovnání s předcházejícím léty) vyššího počtu externích výzkumných projektů včetně projektů 
GA ČR a TA ČR. Třináct SVŠ získalo statut výzkumné organizace.  

V období od března 2020 byla činnost pracovní komise, stejně jako dalších orgánů RVŠ redukována převážně 
na distanční formu komunikace. SVŠ (stejně jako ostatní VŠ) postihla opatření přijatá v souvislosti 
s pandemií nemoci COVID-19. Z tohoto důvodu přešly SVŠ stejně jako ostatní VŠ převážně na on-line výuku. 
Většina SVŠ se s danou situací, přes zvýšené nároky na pedagogy i technické prostředky, vyrovnala úspěšně. 
Svoji pozitivní úlohu zde sehrála i skutečnost, že SVŠ měly relativně bohaté a dlouhodobé zkušenosti 
s realizací distanční výuky, která je na těchto školách dlouhou dobu systematicky úspěšně realizována.  

 

13. UMĚLECKÉ VYSOKÉ ŠKOLY (B. CHLÁDKOVÁ) 
V období 2018 – 2020 se pracovní komise pro umělecké vysoké školy zaměřovala jednak na priority 

stanovené programem, jednak na zapojení synergického názoru a postoje uměleckých vysokých škol při 
řešení témat předmětně zaměřených komisí. Mimo jiné šlo zejména o problematiku akreditačních 
a evaluačních procesů, ekonomickou a rozpočtovou problematiku a v neposlední řadě také oblast vědy, 

                                                 
1 Viz „Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol do r. 2021+“ 
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výzkumu a inovací. Tato součinnost se projevovala prostřednictvím kumulovaných komentářů 
prezentujících zájem uměleckých vysokých škol v rámci témat a problematik společných celému sektoru 
vysokých škol. 

Komise se věnovala zejména následujícím prioritám:  

13.1 Umělecká činnost – smysluplnost a kvalita hodnocení Registru uměleckých výstupů (RUV) 

V součinnosti s komisí a dalšími aktéry – členy Rady Registru uměleckých výstupů došlo k posílení 
potřeby dopracování vnitřní legislativy registru poté, co se RUV stal jednou z agend MŠMT. V létě 2020 
došlo ke shodě nad zněním nového Statutu Rady RUV a byly zahájeny práce nad revizí metodiky RUV a nad 
zpracováním Statutu Pracovní skupiny RUV. Kromě zlepšení vnitřní legislativy RUV se členové komise 
pravidelně seznamovali s každoroční srovnávací analýzou výsledků tvůrčí umělecké činnosti registrované 
v RUV a diskutovali potřeby jednotlivých disciplín či nově nastupujících vkladatelů (vysokých škol). Ukazuje 
se, že v návaznosti na vnitřní dynamiku vysokých škol (změny děkanů a proděkanů) bude třeba podnítit 
komunikaci a diskusi s nově působícími managementy fakult zejména z pohledu účelu a etiky zapisování 
výstupů.  

13.2 Finanční zabezpečení uměleckých VŠ 

Kromě konstantní potřeby navyšování základního příspěvku komise v součinnosti se zástupci 
uměleckých vysokých škol v ČKR usilovala o zohlednění specifik umělecké i vědecké činnosti na uměleckých 
vysokých školách a fakultách (hodnota bodů RUV a RIV). Výsledkem společného snažení je ustavení cílů 
a kritérií Fondu umělecké činnosti, nástroje systémové podpory oblasti umělecké činnosti VVŠ v rámci 
pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT.  

13.3 Formulace témat společných všem uměleckým VŠ a uměleckým fakultám VŠ 

Tato činnost měla spíše organický charakter, protože zapojené vysoké školy potřebovaly konzultovat 
a řešit velmi operativně otázky spojené zejména s akreditačními procesy a na ně navazujícím nastavením 
vnitřních mechanismů pro hodnocení kvality. Tento v podstatě časem velmi podmíněný „úprk“ bude třeba 
v dalším programovém období vyhodnotit a systematicky zmapovat, a to včetně realizovaných externích 
a mezinárodních hodnocení uměleckých vysokých škol či fakult. 

13.4 Prosazovat výzkum v oblasti umění, respektive zařazení výsledků výzkumu umění mezi bodované 
výstupy v rámci metodiky hodnocení výzkumu v ČR.  

V souvislosti s touto prioritou uspořádaly umělecké vysoké školy řadu workshopů, konferencí a setkání 
za účelem konkretizace terminologie a definice uměleckého výzkumu v národním kontextu 
a k implementaci zkušeností mezinárodního prostředí (zejména pracovní skupiny pro artistic research sítě 
ELIA). Stanovená priorita trvá i pro další období, kdy bude třeba vyhodnotit výsledky externího hodnocení 
uměleckých vysokých škol mezinárodními panely.  
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14.      STUDENTSKÁ KOMORA RADY VYSOKÝCH ŠKOL (G. LAMBERTI) 
Studentská komora Rady VŠ (SK RVŠ) jako samostatně fungující orgán Rady VŠ zastupovala ve stálém 

zasedání 2018 – 2020 studentky a studenty vysokých škol v České republice na národní a mezinárodní 
úrovni. Ve své činnosti vycházela z dlouhodobého záměru, programového prohlášení a pozičních 
dokumentů. 

V letech 2018 – 2020 se SK RVŠ obdobně jako v minulém stálém zasedání potýkala s problémem vysoké 
fluktuace členů komory a jejich relativně nízké procentuální účasti na schůzích komory. Také z pohledu 
personálního obsazení vedení nebylo toto období příliš stabilní. Na začátku volebního období byl předsedou 
zvolen Michal Zima, který zastával funkci předsedy do roku 2019. To samé se týkalo prvního místopředsedy 
Karla Dolečka, který byl ve funkci do roku 2019, druhý místopředseda Broněk Kolář pak odstoupil ze své 
funkce v průběhu roku 2018. Staré předsednictvo pak bylo kompletně nahrazeno novým. Předsedou se stal 
Giancarlo Lamberti, první místopředsedkyní Anna Kruljacová a druhým místopředsedou Christopher 
Downs, který ke konci volebního období přestal být studentem AAU a místo něj se druhým místopředsedou 
stal v září 2020 Damir Solak. 

Konkrétní činnosti, kterými se SK RVŠ zabývala, shrnutí vývoje v oblasti zahraniční spolupráce a vhled 
do hospodaření shrnují následující podkapitoly. 

14.1 Hlavní oblasti činnosti SK RVŠ 

SK RVŠ se jako reprezentativní orgán studentek a studentů českých vysokých škol na národní úrovni 
aktivně a dlouhodobě zapojovala do úsilí o zkvalitnění českého vysokého školství. Důrazně bránila těm 
změnám, které mohly české vysoké školství poškodit, omezit autonomii institucí, demokratický charakter 
akademické samosprávy i akademické svobody. Nadále prosazovala zájmy studentek a studentů a trvala na 
otevřeném, širokém a nediskriminačním přístupu ke kvalitnímu vysokoškolskému vzdělání. 

14.1.1 Přehled hlavních činností 

SK RVŠ svoji činnost vykonávala cestou svých komisí, pracovních sekcí a expertních skupin. Hlavní náplní 
bylo hájení zájmů studentek a studentů, ochrana jejich práv a rozvoj akademické samosprávy. Podařilo se 
celorepublikově přejmenovat svátek 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den 
studenstva. V průběhu období Studentská komora aktivně pracovala a komunikovala s MŠMT. Pracovali 
jsme na zavedení elektronického potvrzení o studiu, které šlo ruku v roce s návrhem zákona o právo na 
digitální služby. Účastnili jsme celé řady konferencí, workshopů a pracovních skupin, zejména k přípravě 
Strategie 2030+ a organizovali Konferenci akademických senátorů a senátorek. Aktivně jsme pracovali 
a vyměňovali zkušenosti s partnery, jako jsou NPDM, ČSÚ, ČAD, V4+, ESU a YSU. Významná část roku 2020 
se pak nesla ve znamení adaptace na pandemii nemoci COVID-19, a to jak po stránce působení v akademické 
sféře, tak vnitřního fungování. Studenti aktivně participovali v boji s onemocněním COVID-19, ať už jako 
dobrovolníci či přímo zdravotníci. V tomto období Komora také spolupracovala se zástupci lékařských fakult 
a setkala se s ministrem zdravotnictví ve věci novely zákona 95/2004 Sb. předložené Ministerstvem 
zdravotnictví, která upravuje současný systém rezidenčních míst. Zástupci Komory se dále angažovali v 
ovlivňování další legislativy týkajících se zájmů studentstva v záležitostech, jako byl např. krizový zákon či 
problematika SVV. SK RVŠ se věnovala i problematice ubytování na kolejích, kde apelovala na zmírnění 
restrikcí pobytu na kolejích v souvislosti s opatřeními v rámci nouzového stavu. V posledním roce stálého 
zasedání se prováděla kontrola všech delegátů a náhradníků, zda skutečně jsou studenty členských 
vysokých škol. Daný krok vedl k personálním obměnám, včetně pozice místopředsedy pro zahraniční 
záležitosti. V říjnu 2020 došlo k přijetí nového Organizačního řádu SK RVŠ, který aktualizuje její interní 
procesy. 

14.1.2 Oslavy Mezinárodního dne studentstva  

Studentská komora Rady vysokých škol se každoročně podílí na oslavách Dne boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Pravidelně je připravován pochod vycházející od Hlávkovy 
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koleje a následný pietní akt u pamětní desky Jana Opletala v Žitné ulici. Od roku 2015 pořádá SK RVŠ tzv. 
Týden studenstva, jehož hlavním smyslem je propojit studenty napříč Českou republikou při uctění památky 
17. listopadu a oslavách Mezinárodního dne studentstva. Rok 2020 s sebou bohužel nesl komplikaci 
v podobě pandemie onemocnění COVID-19, který výrazně omezil veškeré aktivity. Komora tak musela zrušit 
tradiční studentský pochod do Žitné ulice a spolupráce s Nadací Hlávkových ta pozměněném programu 
k uctění památky 17. listopadu. 

14.1.3 Cena Jana Opletala  

SK RVŠ uděluje každý lichý rok u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu Cenu Jana 
Opletala. Tato cena se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za výjimečný přínos v rozvoji akademické 
obce, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod, významné přispění v boji 
proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci v uplynulém období. Pro 
výběr laureáta ceny je ustanoven Výbor Ceny Jana Opletala složený z osobností působících v oblasti 
vysokého školství. Ten následně vybere recipienta ceny z řad nominovaných. Nominace na cenu mohou 
podávat studenti či studentské organizace a spolky aktivních studentů (studentské komory akademických 
senátů, studentské unie). Laureátem Ceny se stal Michal Zima, který výrazně přispěl k rozvoji akademické 
obce a bojoval za přejmenování 17. listopadu na Mezinárodní den studenstva. Na podzim roku 2020 pak 
Komora přijala nový Statut Ceny Jana Opletala. 

14.1.4 Spolupráce Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství  

Spolupráce SK RVŠ s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ) je důležitým aspektem 
participace studentů na akreditačním procesu. SK RVŠ delegovala do Rady NAÚ svého zástupce, kterým se 
stal Michal Zima, bývalý předseda SK RVŠ. Jeho prostřednictvím probíhala komunikace týkající se zejména 
studentského zastoupení v hodnocení kvality vzdělávací činnosti. Dále SK RVŠ spolupracovala s NAÚ 
v otázkách sběru návrhů na nominace studentů do seznamu hodnotitelů. 

14.2 Zahraniční spolupráce 

V průběhu stálého zasedání 2018–2020 z pohledu zahraničních aktivit bylo pro SK RVŠ stěžejní členství 
v mezinárodních studentských organizacích jako jsou Aliance V4+, Evropská studentská unie (ESU) 
a EURODOC. 

Aliance V4+ se v poslední době rozšířila o dalšího člena, gruzínskou studentskou unii GSOA, což jen 
potvrzuje její nadregionální rozměr. Pro SK RVŠ nejvýznamnější akcí byla organizace V4+ Meetingu, který se 
uskutečnil u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce v Praze. Došlo také k dokončení institucionalizace naší 
studentské aliance, ze které se v roce 2020 stala oficiálně registrovaná právnická osoba v Maďarsku. Tento 
krok by měl přispět k rozšíření činnosti aliance a prohloubení spolupráce mezi členskými studentskými 
uniemi. 

V Evropské studentské unii se pak zástupci SK RVŠ účastnili jednání valného shromáždění, které se 
zpravidla koná dvakrát do roka. SK RVŠ byla dále zastoupena i na pravidelných workshopech, seminářích, 
konferencích i jednání pracovních orgánů ESU. Ve vedení Evropské studentské unie byla Aliance V4+ 
zastoupena vždy 1–2 členy. Mezi nimi byli i členové SK RVŠ, do poloviny roku 2018 byl členem Výkonného 
výboru ESU Filip Příhoda z Masarykovy univerzity. Na konci října 2020 byl pak s mandátem od 1. ledna 2021 
do stejné funkce zvolen Martin Hammerbauer, který v SK RVŠ zastupoval Vysokou školu ekonomickou 
v Praze. 

Z hlediska celoevropských témat důležitých pro české studentky a studenty se zástupci SK RVŠ věnovali 
například otázce Evropských univerzit či Evropské kartě studenta. SK RVŠ již v první výzvě podpořila 
přihlášky aliancí 4EU+ a EDUC, ve kterých jsou členy Univerzita Karlova, respektive Masarykova univerzita. 
Právě obě tyto aliance byly Evropskou komisí vybrány již v první výzvě. V druhé výzvě v roce 2020 vybrala 
Evropská komise alianci Aurora a EuroTeQ, jejíž členy jsou Univerzita Palackého v Olomouci, respektive 



24 

 

České vysoké učení v Praze. V této oblasti pak SK RVŠ komunikuje se studentskými zástupci jednotlivých 
českých vysokých škol v otázkách zastoupení studentů a účasti na webinářích Evropské komise. 

Evropská karta studenta si klade za cíl zjednodušit mobility studentům. Díky této iniciativě bude možné 
využívat studentský průkaz z domovské univerzity s QR kódem i na hostitelské univerzitě např. při využívání 
služeb v knihovně. V této věci bude nadále SK RVŠ komunikovat i s vydavatelem karet ISIC. V neposlední 
řadě je třeba zmínit problematiku duševního zdraví vysokoškolských studentů, která je v Evropské 
studentské unii hojně probíraným tématem. 

Mimo V4+ či ESU komunikovala SK RVŠ i s Domem zahraniční spolupráce v otázce dopadů pandemie na 
studenty účastnících se mobilit přes Erasmus+. Na podzim 2020 se zástupce Komory Damir Solak účastnil 
diskusního fóra DZS k inkluzi v rámci programu Erasmus+. Nadále je v plánu upozorňovat i na kampaň 
#Erasmus500, která si klade za cíl nastavit spravedlivější podmínky pro vyplácení stipendií a jejich navýšení. 

14.3 Eurodoc 

Členky KDS koordinovaly pracovní skupinu pro doktorské studium, v rámci níž řešily například systém a 
podmínky doktorského studia v různých státech Evropy. Další náplní zástupkyň bylo školení a osvěta o Open 
Science, jednání o zastupování doktorského stupně v Bologna Follow-Up Group, překlad Sanfranciské 
deklarace o hodnocení výzkumu a v neposlední řadě podpora financování (např. apel na zvýšení rozpočtu 
Horizon 2021–2027). Každoročně se členky účastnily EURODOC konference, kde se probírala aktuální 
témata důležitá pro doktorské studium a v následné valné hromadě diskutovaly další směřování organizace 
EURODOC. 

14.4 Hospodaření  

Studentská komora Rady vysokých škol pravidelně disponuje finančními prostředky ve výši členských 
příspěvků, které školy odvádějí za studenty působící v SK RVŠ. Z této částky, která se ve stálém zasedání 
2018–2020 pohybovala okolo 600 000,- Kč ročně, SK RVŠ odvádí 20 % na činnost Agentury Rady VŠ. 
V souladu se zásadami hospodaření Studentské komory Rady vysokých škol ve vztahu k Agentuře Rady 
vysokých škol byla meziročně dále převáděna částka, představující uspořené prostředky a finanční rezervu 
z předchozích let. Úspora se pohybuje ve výši okolo 500 000,- Kč. 

Mezi každoročně nejvýznamnější výdaje peněžních prostředků SK RVŠ patřila organizace konferencí 
a výjezdních zasedání, dále pak financování zahraničních cest a mzdy. Ostatní výdaje měly spíše 
nepravidelný a drobný charakter. 

14.5 Zázemí a zaměstnanci  

Studentská komora ve stálém zasedání 2018–2020 nedisponovala žádnými kancelářskými prostory. 
Většina zasedání pléna se konala na půdě Univerzity Karlovy v historické budově Karolina a na dalších 
vysokých školách. V roce 2020 došlo i k online zasedání, a to z důvodu opatření proti nemoci COVID-19 ze 
strany Vlády ČR.  

Do roku 2019 měla komora 3 zaměstnance – vedoucí sekretariátu (Jana Kudrnová), tajemnici (Barbora 
Kultová) a PR mluvčího (Lukáš Hulínský). V druhé polovině roku 2019 došlo ke změně, pozice vedoucího 
sekretariátu byla uvolněna a novým tajemníkem se stal Martin Hammerbauer. Sekretariát zajišťuje mimo 
jiné veškerý servis v rámci organizace zasedání studentské komory, pořizuje zápisy ze schůzí, stará se 
o aktualizaci webových stánek, prezentaci komory na sociálních sítích a vydává tiskové zprávy jménem 
komory. Dále také administruje intranet SK RVŠ umístěný na datovém úložišti poskytnutém partnerskou sítí 
Capsa.cz Tento interní portál shromažďuje veškeré důležité dokumenty studentské komory s přesahem 
několika stálých zasedání. Delegátům tak dodává možnost navzájem se kontaktovat, sdílet a připomínkovat 
dokumenty v uzavřeném okruhu a dohledávat podklady pro činnost.   
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15. FÓRUM PŘEDSEDŮ AKADEMICKÝCH SENÁTŮ (J. SKLÁDANKA) 
Fórum předsedů akademických senátů působí při Radě vysokých škol, zastoupeni jsou zde předsedové 

akademických senátů vysokých škol. Ze svého středu si volí předsedy a dva místopředsedy. V období od 
ledna 2018 do prosince 2020 působil ve funkci předsedy prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (Mendelova 
univerzita v Brně) a ve funkci místopředsedů doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (Univerzita Karlova), doc. Mgr. 
Jiří Langer, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci) a Ing. Werner Bernatík, Ph.D. (Slezská univerzita). 
Fórum předsedů akademických senátů se podle Statutu RVŠ schází minimálně dvakrát ročně. Cílem Fóra 
předsedů akademických senátů je výměna a sdílení informací, technických řešení a inspirace.  

Předsedové akademických senátů podpořili v uplynulé období setkávání čtyřikrát ročně. Pravidelná 
setkání v únoru a červnu by se měla uskutečňovat v prostorách Karolina před jednáním Sněmu Rady 
vysokých škol. Vstřícný přístup Univerzity Palackého v Olomouci (12. dubna 2018), Mendelovy univerzity 
v Brně (1. – 2. listopadu 2018), Vysoké školy polytechnické Jihlava (11. dubna 2019), Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity (7. – 8. listopadu 2019) a Univerzity Pardubice 
(9. července 2020) umožnil uskutečnit pět výjezdních zasedání. Šesté výjezdní zasedání na Západočeské 
univerzitě v Plzni bylo plánované na 26. – 27. listopadu 2020. 

Obsahem v uplynulých třech letech byla problematika dostudování studentů končících studijních 
oborech; projednávání a schvalování dokumentů per rollam; nominace zástupců senátů do nově 
ustavených rad pro vnitřní hodnocení kvality; zkušenosti s institucionální akreditací a projednáváním 
nových studijních programů prostřednictvím rad pro vnitřní hodnocení kvality, jejichž členy jsou ze zákona 
předsedové akademických senátů; financování činnosti akademických senátů; pořizování záznamů 
z jednání akademických senátů; předkládání materiálů pro jednání akademických senátů a organizace 
voleb. Účastníci jednání se vyjádřili k technické novele vysokoškolského zákona, novelám zákonů 
souvisejících s činností vysokých škol, problematice udělování víz zahraničním studentům, či přípravě 
nového programového období (OP JAK). 

Opakovaná pozornost byla věnována financování vysokých škol. Fórum předsedů akademických senátů 
ocenilo kontinuální navyšování finančních prostředků do vědy a výzkumu. Apelovalo na to, aby byl obdobný 
přístup uplatňován také při navyšování prostředků na výuku, která je dlouhodobě podfinancována. 
Vyjádřilo podporu Vysokoškolskému odborovému svazu při jednáních směřujících ke zlepšení platových 
podmínek všech pracovníků v terciární sféře vzdělávání. Současně apelovalo na vedení jednotlivých 
vysokých škol, aby se navyšované finanční prostředky do terciárního vzdělávání alokovaly prioritně do 
osobních nákladů, a to především do tarifních složek mezd. Fórum předsedů akademických senátů 
podpořilo snahu MŠMT o navýšení finančních prostředků alokovaných do segmentu terciárního školství, 
a to jak při realizaci rozpočtových opatření v roce 2020, tak i při sestavování státního rozpočtu na rok 2021 
i při nastavování střednědobého výhledu financování vysokých škol. 

Pandemie onemocnění COVID-19 ovlivnila v posledním roce činnost Fóra předsedů akademických 
senátů. V této souvislosti byl umocněn význam výměny zkušeností mezi jednotlivým akademickými senáty, 
které prostřednictvím Fóra sdíleli zkušenosti s on-line jednáním, implementace on-line jednání či 
elektronických voleb do vnitřních předpisů vysokých škol. V souvislosti s pandemii nemoci COVID-19 Fórum 
předsedů akademických senátů konstatovalo, že vysoké školy prokázaly svoji společenskou odpovědnost, 
kdy svým zapojením významně přispěly k boji proti pandemii nemoci COVID-19, a to i přesto, že segment 
terciárního vzdělávání je dlouhodobě podfinancován. 
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16. SPLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ RADY VŠ (M. POSPÍŠIL) 
I přes značná omezení způsobená pandemií nemocí COVID-19 v posledním roce funkčního období 2018 

– 2020 se Radě VŠ podařilo naplnit hlavní body „Programu Rady VŠ na funkční období 2018 – 2020“: 

1) být respektovanou, akceschopnou a konstruktivní reprezentací vysokých škol; 

2) prohloubit spolupráci s Českou konferencí rektorů, Vysokoškolským odborovým svazem, MŠMT, 
Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ), Klubem kvestorů a Akademií věd ČR. 
Společně s partnery koordinovat postup vůči státní správě při tvorbě a schvalování legislativy dotýkající 
se vysokých škol a při získávání financí na vzdělávání a na vědu a výzkum (novela zákona o VŠ, novela 
zákona o podpoře vědy a výzkumu, příprava rozpočtů v rámci kap. státního rozpočtu 333); 

3) aktivně komunikovat a spolupracovat napříč celým segmentem vysokého školství při přípravě strategie 
rozvoje vzdělávání v ČR a jeho financování (příprava Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokého 
školství 2021+ a Strategie internacionalizace, pravidla dělení institucionálního příspěvku na vzdělávací 
činnost a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO); 

4) aktivně prosazovat tzv. třetí roli vysokých škol (aktivní účast členů Rady VŠ a SK RVŠ na veřejných akcích, 
odborných konferencích a seminářích, vystupování ve sdělovacích prostředcích, spolupráce s profesními 
svazy); 

5) podílet se na zajišťování vnitřního hodnocení kvality vysokých škol, a to ve všech oblastech jejich činností 
(příprava, projednávání a připomínkování dokumentů spojených s akreditací vzdělávací činnosti v rámci 
NAÚ, implementace Metodiky 17+); 

6) připravit kvalitní podkladové materiály využitelné pro členy akademických senátů, vedení fakult 
a vysokých škol i další členy akademických obcí, rovněž i pro MŠMT a NAÚ (detailní časové řady 
podrobného financování VŠ, vývoje a skladby osobních nákladů pro různé kategorie zaměstnanců VŠ, 
detailní rozbor hodnocení VŠ v Modulech 1 a 2 Metodiky 17+, sdílení dobré praxe mezi Akademickými 
senáty v oblasti zajištění činnosti v době nouzového režimu); 

7) naplnit poslání vysokých škol jako nejvyššího článku vzdělávací soustavy, majícího klíčovou úlohu ve 
vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnost (jednání se zástupci vlády, poslanci, 
senátory, s vrcholnými představiteli municipalit, profesních svazů a odborných sdružení, aktivní 
propagace českého vysokého školství v zahraničí); 

Tyto hlavní úkoly deklarované v Programu Rady VŠ na funkční období 2018 – 2020 se podařilo naplnit 
především díky aktivní práci a iniciativě jednotlivých pracovních komisí Rady VŠ, kdy je třeba vyzdvihnout 
činnost zejména Legislativní komise, Komise pro strategii a rozvoj, Ekonomické komise, Studentské komory 
Rady VŠ a Fóra předsedů akademických senátů. 

Nepodařilo se však provést aktualizaci vnitřních předpisů upravujících chod Rady VŠ a jejich orgánů, to 
zůstává úkolem pro další funkční období 2021 – 2023. 
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17. NÁMĚTY PRO ČINNOST RADY VŠ V DALŠÍM FUNKČNÍM OBDOBÍ (M. POSPÍŠIL) 
Pro činnost Rady VŠ v dalším funkčním období 2021 – 2023 lze jako významné náměty uvést zejména: 

 ve spolupráci se všemi relevantními partnery (ČKR, MŠMT, NAÚ, RVVI) pokračovat v aktivní participaci 
na přípravě legislativy a všech strategických a koncepčních dokumentů týkajících se činnosti vysokých 
škol a života studentů, zejména v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným pandemií nemoci COVID-19 
(činnost akademických orgánů, problematika distanční výuky); 

 v konstruktivní součinnosti s MŠMT a odborovou organizací nadále usilovat o zlepšení finančního rámce 
činnosti VŠ zvláště v situaci, kdy je nutno na základě demografického vývoje populace ČR očekávat nárůst 
počtu studentů VŠ, neboť jen tak lze zajistit odpovídající kvalitativní rozvoj činnosti VŠ zakotvený ve 
strategických záměrech vysokých škol 2021+. V maximální možné míře usilovat o zajištění rozpočtových 
prostředků pro zlepšení mzdových podmínek zaměstnanců vysokých škol, zejména pak kategorií 
mladých akademických pracovníků; 

 provést aktualizaci vnitřních předpisů upravujících chod Rady VŠ a jejich orgánů; 

 aktivně se zapojit do procesu implementace Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokého školství 
2021+ a Strategické záměru pro internacionalizaci do běžné praxe vysokých škol (moderní formy výuky, 
na praxi orientované studijní programů, změny doktorského studia, snižování administrativní náročnosti 
a byrokratické zátěže, zjednodušení a podpora mobility studentů a zaměstnanců); 

 aktivně se podílet se na tvorbě obecných standardů kvality akademického pracovníka, podporovat 
zavádění kariérních řádů na vysokých školách, podporovat zapojování mladých pracovníků do 
vzdělávacího procesu, včetně vytváření vhodných stimulačních podmínek; 

 aktivně se podílet na dopracování funkční verze Metodiky 17+ pro hodnocení výsledků výzkumu a rovněž 
i na návrhu a tvorbě vhodných mechanismů převodu výsledků hodnocení do financování vědy, výzkumu 
a inovací v oblasti vysokého školství; 

 posilovat tzv. třetí roli vysokých škol participací na přípravě, oponování nebo podpoře různých 
koncepčních a legislativních dokumentů cílených na zkvalitňování občanského a veřejného života 
moderní demokratické společnosti; 


