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Záznam on-line zasedání  
2. fáze volebního Sněmu Rady vysokých škol  

ze dne 11. února 2021 a hlavní přijatá usnesení 
 

 
Zasedání probíhalo on-line formou prostřednictvím platformy Zoom, zúčastnilo se 179 členů Rady VŠ. 

 
 

1. Zahájení 

  Řízení zasedání se v souladu se Statutem Rady VŠ ujal Prof. Čechák, který zahájil pokračování 
přerušeného 1. zasedání Sněmu Rady vysokých škol a přivítal všechny přítomné. Hned v úvodu informoval 
o skutečnosti, že dne 3. února 2021 obdržela Agentura RVŠ prostřednictvím e-mailové zprávy oznámení od 
kandidátky na předsedkyni Rady vysokých škol doc. Ing. Lucie Depoo, Ph. D. o jejím rozhodnutí svoji 
kandidaturu stáhnout. Tato informace byla k výše uvedenému datu oznámena též v členské sekci webu 
RVŠ a jediným kandidátem na předsedu Rady VŠ zůstává prof. Milan Pospíšil.  

  Prof. Čechák následně představil návrhovou komisi ve složení prof. Pospíšil, JUDr. Sedláček, doc. 
Radová, JUDr. Valová, JUDr. Hodulík, RNDr. Popela a prof. Čechák. 

 

2. Volba předsedy a místopředsedů Rady VŠ ve funkčním období 2021-2023 

Prof. Čechák následně předal slovo předsedkyni mandátové komise JUDr. Valové, která podala členům 
sněmu informaci o aktuálním počtu členů Rady VŠ. Z přehledu, který je zveřejněn v členské sekci, vyplývá, 
že k 11. 2. 2021 je delegováno celkem 241 členů Rady VŠ s hlasovacím právem, z toho 43 do Předsednictva 
Rady VŠ, 31 do Sněmu, 138 za fakulty a do SK RVŠ 29 delegátů. Mimo to je delegováno ještě 26 náhradníků 
delegáta do SK RVŠ. Sdělila, že minimální počet hlasujících, který zaručuje platnost volby předsedy 
a místopředsedů Rady VŠ, se v souladu s čl. XVIII. odst. 1 písm. a) Statutu stanoví jako jedna pětina všech 
členů Rady VŠ s hlasovacím právem, což je ke dni prováděné volby 49 hlasujících. V souladu s čl. XVIII. odst. 
2 Statutu rozhoduje sněm nadpoloviční většinou hlasujících členů Rady VŠ. JUDr. Valová sdělila, že 
vzhledem k přítomnému počtu účastníků může volba proběhnout v souladu se Statutem. 

Sněm Rady VŠ počtem 150 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijal usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zprávu mandátové komise. 

 

Předseda volební komise JUDr. Sedláček znovu krátce informoval o postupu volby předsedy 
a místopředsedů Rady VŠ. Poté vyzval kandidáta na předsedu prof. Pospíšila, aby shrnul svoje představy o 
činnosti Rady VŠ a představil svůj návrh kandidátů na místopředsedy. Prof. Pospíšil během vymezené doby 
dvaceti minut prezentoval své vize Rady VŠ pro období 2021-2023. Sdělil, že se rozhodl kandidovat proto, 
že Radu VŠ považuje za velmi důležitý orgán reprezentace vysokých škol. Projevil zájem pokračovat i 
v tomto funkčním období s týmem kvalitních místopředsedů i s týmem silných pracovních komisí. 
Konstatoval, že podařilo veřejnosti ukázat, že Rada VŠ je funkční orgán, který je schopen dobře zastávat a 
hájit zájmy vysokých škol. Kladně hodnotil funkci Rady VŠ v minulém funkčním období, věnoval se 
financování vysokých škol a zmínil i problematiku distanční výuky. Věnoval se i tomu, co se v minulém 
funkčním období nepodařilo a zdůraznil nutnost prezentovat Radu VŠ i na sociálních sítích.  Sdělil, že 
považuje za důležité pokračovat ve spolupráci s MŠMT a s RVVI ohledně Metodiky 17+.  Dále představil 
kandidáty na místopředsedy a představil oblasti, jejichž garanty se stanou, pokud budou zvoleni: doc. 
Jobertová, delegovaná AMU, bude garantovat zajišťování a hodnocení kvality VŠ a internacionalizace; 
PhDr. Just, delegovaný Metropolitní univerzitou Praha, bude garantovat oblasti internacionalizace a 
komunikace s veřejností; doc. Kašparovský, delegovaný Masarykovou univerzitou, bude garantovat oblasti 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/02/delegaceVS2021_09022021.xlsx
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vědecko-výzkumné práce a problematiku operačních programů EU; doc. Langer, delegovaný Univerzitou 
Palackého v Olomouci, bude garantovat oblasti zajišťování a hodnocení kvality VŠ činností, vzdělávací 
činnosti a přípravu učitelů; a prof. Skládanka, delegovaný Mendelovou univerzitou v Brně, bude garantovat 
komunikaci s akademickými senáty a ekonomickou oblast, včetně operačních programů EU. Prof. Pospíšil 
zdůraznil, že z místopředsedů minulého funkčního období je opětovně navrhován pouze prof. Skládanka. 
Všichni kandidáti vyslovili souhlas s kandidaturou. Dalším místopředsedou se podle čl.   XIV.   odst. 3. 
Statutu stává předseda SK RVŠ Ing. Farník, delegovaný ČVUT, který bude garantem oblasti studijní a bude 
komunikovat i s veřejností. V závěru svého vystoupení prof. Pospíšil sdělil, že dalšími důležitými partnery 
jsou i předsedové pracovních komisí Rady VŠ, kteří se budou více zapojovat do práce Předsednictva Rady 
VŠ z důvodu přípravy materiálů vůči veřejnosti. 

Následně odpověděl na dotazy členů Sněmu Rady VŠ, které byly zaslány v zadaném termínu na 
Agenturu Rady VŠ. Po jeho vystoupení měli členové Rady VŠ možnost formou řízené diskuse pokládat prof. 
Pospíšilovi otázky.  

Dr. Popela položil otázku: "V uplynulém období Rada VŠ besedovala se zástupci RVVI (prof. Dvořák a 
prof. Jurajda), byly vznášeny náměty a připomínky k M17+ např. od kolegů z UK k započítání publikací 
autorů z více výzkumných organizací plně těmto VO (tzv. problém jistoty desetinásobku zápočtu publikace 
pro deset autorů z různých VO). Vyslechnuti jsme byli,  ale změny neproběhly. Jak by měla RVŠ v této věci 
dále postupovat?"  

Prof. Pospíšil doporučil přenést jednání z RVVI na MŠMT, kde je možné využít ochoty jednat a zohlednit 
autorské podíly a další náměty při pravidlech financování. Je ale důležité k tomu mít potřebné analýzy. 
Náměstek Doleček má nyní k dispozici tým statisticky erudovaných a zaujatých pracovníků.  

Prof. Černý v diskusním chatu otevření tématu podpořil.  Podporu diskusi této problematiky vyjádřila i 
doc. Radová.  

RNDr. Popela uvedl další otázku: "Bude se jednat o novele VŠ zákona. Jak by měla RVŠ postupovat, 
pokud se politici opět pokusí v poslanecké sněmovně omezit akademickou samosprávu a autonomii 
vysokých škol podobně, jako se o to pokoušeli v minulosti?"  

Prof. Pospíšil doporučil včasná jednání s politiky, lobování v dobrém smyslu slova za zájmy vysokých 
škol, uvedl konkrétní příklady a nevyloučil protestní akce, jako v minulosti, pokud by byly nutné. V diskusi 
rovněž zaznělo, že by i preventivně z AS VŠ a AO VŠ mělo zaznívat, že takové změny nejsou vítány.  

Mgr. Michálek upozornil na dlouhodobou neúčast pana ministra na zasedáních RVŠ a doporučil hledat 
možnosti zajištění jeho účasti.  

Prof. Pospíšil sdělil, že bude usilovat o jeho účast a upozornil, že náročnost diskusí na RVŠ může některé 
hosty od účasti odrazovat.  

Mgr. Michálek připomenul tiskové konference za předsedy RVŠ doc. Fischera a doporučil je obnovit a 
využívat.  

PhDr. Just ve své reakci upřednostnil komunikaci přes sociální média, kterou novináři využívají 
intenzivněji než v minulosti.  

Prof. Vacík upozornil na to, že strategické materiály nedostatečně reflektují soudobá rizika a vyžadují 
úpravy. Prof. Pospíšil vyjádřil souhlas.  

Prof. Zahálka vyjádřil kandidátům podporu za UK a poděkoval za pestré složení navrhovaného užšího 
předsednictva. Ocenil, že kandidát na předsedu odpovídá konstruktivně a hledá konsensus.  

JUDr. Valová upozornila na pozici vysokého školství vůči regionálnímu školství. Prof. Pospíšil ocenil 
analýzy ekonomické komise v minulém období a přislíbil, že tématu bude věnována pozornost.  

Dále probíhala diskuse v chatu, zprvu soustředěná na technické problémy sněmu, následně na 
gratulace.  

Mgr.  Musilová vyjádřila názor, že by pro příště bylo v rámci efektivity jednání vhodné, aby byly dotazy 
a připomínky opravdu zasílány předem (ve stanoveném termínu). S odpověďmi by se mohl každý člen 
seznámit rovněž předem a diskuse by mohla být k již předem napsanému.  

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2021/02/Odpovedi-na-dotazy-ke-zverejnenym-tezim-kandidata-na-predsedu-Rady-VS.pdf
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Doc. Roupec odpověděl, že demokracie je diskuse, a že mu takto vedená diskuse naopak připadá 
užitečná (při dodržení rozumných časových poměrů). Vzhledem k distanční formě je aspoň toto minimum 
kontaktu.  

Ing. Saffarian zmínil, že samozřejmě formulování otázek a reakcí předem zabere určitý čas a vyžádá si 
určité úsilí. Nicméně je to nezbytné pro systematickou diskuzi (časová předvídatelnost + případné 
moderování).  

Mgr. Michálek reagoval na Mgr. Musilovou a sdělil, že naopak vítá, že neřízená diskuse probíhala. Byl 
dodržen i vymezený čas, který byl na diskusi stanoven. Tím, že kandiduje jen jeden zájemce a času bylo 
dost, byla diskuse naživo dle jeho slov přínosná, neboť v živém a předem "nepřipraveném" vystoupení 
mohl kandidát projevit své kvality. Oceňuje to, protože komunikace napřímo k životu na vysokých školách 
patří. 

RNDr. Popela se připojil ke gratulacím a v diskusi uvedl, že měl ze všech ústních dotazů a odpovědí po 
rozpačitém organizačním začátku sněmu naopak velmi dobrý dojem cenné zpětné vazby.  Bylo pro něho 
příjemné poslouchat zajímavé otázky a reakce v problematice zorientovaných tazatelů a odpovídajících. 
Mít volby z jediného kandidáta bez otevřené bezprostřední diskuse by možná bylo zrychlující, ale pro 
některé přítomné by to asi bylo zarážející a pro starší až smutné. Pokud jde o zmiňovanou efektivnost a 
časovou předvídatelnost jednání, doporučuje příště věnovat ještě větší pozornost technické přípravě 
jednání.  

 

Po ukončení diskuse proběhla prostřednictvím elektronického hlasovacího systému tajná volba 
předsedy Rady vysokých škol. 

Sněm Rady VŠ počtem 157 kladných hlasů, 5 záporných a 10 se zdrželo, zvolilo předsedou Rady VŠ 
prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc.  

Počtem 152 kladných hlasů členové Sněmu Rady VŠ jednomyslně přijali usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí výsledky volby předsedy Rady VŠ, kterým se stal prof. Ing. Milan 
Pospíšil, CSc. 

 

Následně proběhla prostřednictvím elektronického hlasovacího systému tajná volba místopředsedů 
Rady vysokých škol. Hlasovaní pro každého kandidáta probíhalo odděleně, všechna hlasování byla 
vyhlášena současně a probíhala ve stejný čas. Kandidáti na místopředsedy byli zvoleni s následujícím 
počtem hlasů: 

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. – celkem hlasovalo 151 členů,  pro 131, proti 4, zdrželo se 16 

PhDr. Petr Just, Ph.D. - celkem hlasovalo 151 členů, pro 135, proti 6, zdrželo se 10 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.  - celkem hlasovalo 150 členů,  pro 132, proti 7, zdrželo se 11 

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. - celkem hlasovalo 150 členů,  pro 131, proti 5,  zdrželo se 14 

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. - celkem hlasovalo 150 členů, pro 136, proti  6,  zdrželo se  8 

  

Počtem 152 kladných hlasů členové Sněmu Rady VŠ jednomyslně přijali usnesení: 

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zvolení doc. Mgr. Daniely Jobertové, Ph.D., PhDr. Petra Justa, Ph.D., 
doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., doc. Mgr. Jiřího Langera, Ph.D. a prof. Ing. Jiřího Skládanky, 
Ph.D. místopředsedy Rady VŠ. 

Prof. Pospíšil se jako nově zvolený předseda Rady vysokých škol ujal řízení zasedání. Poděkoval všem 
za zvolení a omluvil se za technické problémy, které provázely začátek zasedání. Poděkoval volební komisi 
za organizaci voleb, Agentuře Rady VŠ za zprocesování voleb, prof. Čechákovi za vedení obou fází jednání 
Sněmu a popřál všem zvoleným místopředsedům Rady VŠ ke zvolení. 
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3. Různé 

Dr. Menšík (MU) upozornil na přetrvávající problém s nejasným výkladem “krizové” legislativy týkající 
se funkčního období akademických samosprávných orgánů, který může na řadě vysokých škol způsobit 
značné problémy a proto je třeba tento problém urychleně řešit. 

 
Sněm Rady VŠ počtem 134 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijal usnesení: 
 
Sněm Rady VŠ ukládá Předsednictvu Rady VŠ, aby se na svém nejbližším řádném zasedání zabývalo 

problematikou výkladu účinnosti zák. 188/2020 Sb. a přijalo k tomu jednotné doporučující stanovisko.  
 
Prof. Pospíšil poděkoval za silný mandát, který členové Rady VŠ volbou předsedy Rady VŠ vyjádřili, 

poděkoval i za zvolení místopředsedů a přizval všechny členy Rady VŠ ke společné práci. V závěru svého 
vystoupení informoval, že návazně po ukončení zasedání Sněmu proběhne mimořádné zasedání 
Předsednictva Rady VŠ a popřál všem hodně zdraví a sil do dalších dní. 

 
 
 

Mimořádné zasedání Předsednictva Rady VŠ 
 
Po skončení zasedání Sněmu Rady VŠ se uskutečnilo mimořádné zasedání Předsednictva Rady VŠ, které 

bylo věnováno problematice ustanovení odborných komisí a potvrzení volby předsedy a místopředsedů 
Studentské komory Rady VŠ. Zasedání se účastnilo 28 členů Předsednictva Rady VŠ a 1 host. 

. 

1. Potvrzení volby předsedy a místopředsedů Studentské komory Rady VŠ 

Prof. Pospíšil požádal předsedu SK RVŠ Ing. Farníka, aby informoval o volbě vedení SK RVŠ a představil 
zvolené místopředsedy SK RVŠ. Ing. Farník sdělil, že za místopředsedy SK RVŠ byli zvoleni Bc. Horváth, 
delegát VUT a Damir Solak, delegát MU. Sdělil, že v Předsednictvu Rady VŠ dále zastupují SK RVŠ delegáti 
JUDr. Říha z UK a Bc. Hala z VŠCHT. Členové Předsednictva Rady VŠ poté potvrdili volbu předsedy 
a místopředsedů Studentské komory Rady VŠ. 

 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 
 
Předsednictvo Rady vysokých škol potvrdilo volbu Ing. Michala Farníka předsedou SK RVŠ,  

Bc. Martina Horvátha 1. místopředsedou a Damira Solaka 2. místopředsedou SK RVŠ. 
 
 

2. Jmenování předsedů a místopředsedů stálých pracovních komisí Rady VŠ 

Členové Předsednictva Rady VŠ byli seznámeni s výsledky úvodních setkání členů pracovních komisí, 
která proběhla v období před 2. fází volebního Sněmu Rady VŠ a na kterých byli navrženi předsedové 
a místopředsedové těchto komisí (viz tabulka). 

 
 

Název pracovní komise Nominace na předsedu Nominace na místopředsedu 

Legislativní JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík (PAČR) 
Ing. Alena Macháčková (UTB)    doc. 
Ing. Jan Roupec, Ph.D. (VUT) 

Ekonomická JUDr. Lenka Valová (JAMU) 
doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D. (ČZU) 
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (UK) 

Pro vědeckou činnost doc. Dr. Ing. Vlasta Radová (ZČU) 
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 
(SLU) 

Pro vzdělávací činnost doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 
doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. (UPCE) 
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, 
Ph.D., MBA (MU) 
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Pro strategie a rozvoj ve VŠ RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (VUT) 
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. 
(VŠFS) 
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. (TUL) 

Pro kvalitu VŠ a její hodnocení Ing. Miroslav Svoboda (AAVŠ) 
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, 
Ph.D., MBA (MU). 

Pro etiku ve vědecké  
a pedagogické práci 

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, 
Ph.D. (PALESTRA) 

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. 
(MENDELU) 

Pro přípravu učitelů 
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph. D. 
(JČU) 

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. (OU) 
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.(UPOL) 

Pro umělecké vysoké školy  doc. MgrA. Blanka Chládková (JAMU) 
Bc. Eva Ellingerová (AVU) 
Ing. arch. Nicol Galeová (VUT) 

Pro vnější a zahraniční styky 
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (VŠB - 
TUO) 

Damir Solak (MU) 

Pro soukromé vysoké školy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. (VŠFS)  

Pro vysoké školy vojenské  
a policejní 

doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. (PAČR) 
plk. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D. 
(UNOB) 

 
Prof. Pospíšil krátce představil osobnosti navrhovaných předsedů a místopředsedů. 
 
Předsednictvo Rady VŠ počtem 30 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 
 
Předsednictvo Rady VŠ jmenuje předsedy a místopředsedy stálých pracovních komisí Rady VŠ. 
 
 
Předsednictvo Rady VŠ se shodlo na termínu dalšího řádného jednání Předsednictva Rady VŠ dne 18. 2. 

2021 on-line formou. 
 

Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 18. února 2021. 

Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 20. května 2021 

 

 
Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, PhDr. Just 
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