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Záznam 7. zasedání  
Předsednictva Rady vysokých škol  

ze dne 14. října 2021 a hlavní přijatá usnesení  
 

 

Zasedání probíhalo kombinovanou formou. Prezenčně a on-line prostřednictvím Microsoft Teams. Ze 

49 řádných členů se prezenčně zúčastnilo 16 členů a 15 členů online. Celkem tedy 31 ze 49 řádných 

členů Předsednictva Rady vysokých škol.  

Na 7. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol byli přítomni hosté:  

Mgr. Petr Baierl                                               Vysokoškolský odborový svaz 

RNDr. Petr Dolanský                                       Vysokoškolský odborový svaz 

PaedDr. Jitka Jánošová, MBA.   Vysokoškolský odborový svaz 

Mgr. Dagmar Kadlecová                                  MO ČR odbor školství 

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c.  Místopředsedkyně GAČR 

Ing. Radim Ryška, Ph.D.                                   Centrum pro studium vysokého školství 

prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.                  Akademie věd ČR se účastnili online 

 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil a následně řídil místopředseda prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. V úvodu zasedání přivítal 

přítomné předseda Rady vysokých škol prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. a pozdravil všechny přítomné 

členky a členy Rady vysokých škol a hosty. Poté, prof. Skládanka představil program jednání. 

Usnesení: Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje program 7. zasedání Předsednictva Rady 

vysokých škol.  Proběhlo odsouhlasení návrhové komise ve složení členové užšího předsednictva a 

dále doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, JUDr. Lenka Valová, JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík a RNDr. Popela 

PhD.    

 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady vysokých škol 

V rámci prezentace zpráv z užšího Předsednictva Rady vysokých škol prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 

informoval účastníky o uskutečněných jednáních: 

 Schůzka užšího Předsednictva se zástupci vedení a SK RVŠ, která se zabývala otázkami přípravy 

nových webových stránek RVŠ a SK RVŠ, proběhla 19. 9. 2021. 

 Slavnostní zahájení akademického roku 2021/2022 vysokých škol ČR se konalo ve čtvrtek  

7. 10. 2021 ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi. Tohoto aktu se zúčastnil prof. Ing. Milan 

Pospíšil, CSc., který vystoupil také jako jeden z řečníků.  

 Jednání ekonomické komise a komise pro vědeckou činnost Rady vysokých škol, které se 

zabývalo návrhem MŠMT na reformu doktorského studia tak, jak byla prezentována 

náměstkem Dolečkem na konferenci MŠMT ke vzdělávací činnosti 9. 9. 2021, proběhlo online 

formou 30. 9. 2021. 

 18. 9. 2021 - účast místopředsedy RVŠ PhDr. Petra Justa, Ph.D. v panelové diskusi o dopadu 

pandemie na oblast školství v rámci Parlamentního víkendového setkání pořádaného 
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Studentským parlamentem Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy v Hostinném  

a Parlamentem dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. 

 21. 9. 2021 - místopředseda prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. se zúčastnil za Radu vysokých škol 

mimořádného sjezdu Vysokoškolského odborového svazu. 

 30. 9. 2021 - účast místopředsedů RVŠ PhDr. Petra Justa, Ph.D. a doc. Mgr. Jiřího Langra, Ph.D. 

na předávání Cen předsedy Grantové agentury České republiky. 

 11. 10. 2021 - účast předsedy RVŠ prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc. na jednání Řídícího výboru 

Národního plánu obnovy (v gesci MPO). RVŠ podala námitku, že do NPO nebyly zahrnuty dvě 

státní školy Univerzita obrany a Policejní akademie ČR.  

 Proběhlo jednání České konference rektorů  

 Prof. Pospíšil ve svém vystoupení dále zmínil podané žádosti a stanoviska: 

 Na jednání Předsednictva RVŠ dne 16. 9. 2021, bylo uloženo ekonomické komisi a komisi pro 

vědeckou činnost zabývat se návrhem MŠMT na reformu doktorského studia tak, jak byla 

prezentována náměstkem Dolečkem na Konferenci MŠMT ke vzdělávací činnosti 9. 9. 2021. 

Doktorského studia se týká druhá část prezentace náměstka Dolečka (v první části prezentace 

jsou informace k Národnímu plánu obnovy). Doc. Dr. Ing. Radová zorganizovala schůzku obou 

komisí nad přípravou reformy doktorského studia před oficiálním připomínkovým řízením  

30. 9. 2021. Stanovisko obou komisí bude předneseno na říjnovém zasedání Předsednictva 

RVŠ. 

 V návaznosti na Usnesení ze 6. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol bylo zformulováno 

deset otázek na politické subjekty kandidující v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR týkající se problematiky vysokého školství v ČR, jeho kvality  

a konkurenceschopnosti. Tyto otázky byly rozeslány politickým subjektům. Odpovědi jsou 

zveřejněny na webu RVŠ. 

 Národní akreditační úřad zaslal k připomínkám návrh nových hodnotitelů, kteří byli schváleni 

na zářijové radě NAÚ. 

 Zpravodajkou centrální redakce ČTK byla RVŠ vyzvána v návaznosti na nedávno zveřejněnou 

studii think-tanku IDEA k systému finanční podpory vysokoškolských studentů v ČR, zda 

neusiluje o nějakou reformu tohoto systému. Ze studie plyne, že Česko v mezinárodním 

srovnání nedostatečně podporuje nadané chudé studenty VŠ. Zatímco v Česku jde na podporu 

jejich živobytí 1,5 procenta výdajů na terciární vzdělávání, v průměru EU je to podle autorů 

studie zhruba dvanáctkrát víc. 

 Poté seznámil přítomné s aktuálními nominacemi: 

 NPO pro oblast VŠ. 20. 9. 2021 náměstkem Pavlem Dolečkem byl předseda RVŠ požádán  

o nominaci 3 zástupců RVŠ do pracovní skupiny, v rámci, které budou konzultovány další fáze 

přípravy architektury Národního plánu obnovy pro oblast VŠ (neinvestiční). Za Radu VŠ do 

pracovní skupiny byli navrženi: JUDr. Lenka Valová (JAMU), doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. 

(AMU), doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (UPOL) a prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (VŠCHT). 

 30. 9. 2021 byla doc. Ing. Vlasta Radová, Dr. nominována jako zástupce k diskusi k projednání 

materiálu schváleného Vládou ČR dne 30. 8. 2021 (Usnesení č. 771/2021), které definuje 

základní rámec pro realizaci aktivit na podporu firem typu start-up a spin-off. Opatření, která 

budou diskutována, společně tvoří komplexní mozaiku aktivit, jež mají napomoci rozvoji 

podnikavosti, technologického a znalostního transferu a inovativních Start-upů, včetně 

podpory investic do těchto firem s vysokým potenciálem růstu. Debata k tomuto tématu 

proběhne dne 6. 10. 2021.  
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Na závěr svého vystoupení informoval o aktuálních organizačních záležitostech: 

 Bylo zahájeno výběrové řízení na Vizuální identitu Rady vysokých škol a Studentské komory 

Rady vysokých škol. 

 Na stránkách Rady VŠ bylo zveřejněno další vydání newsletteru agendy velkých výzkumných 

infrastruktur ČR se zvláštním důrazem kladeným na činnosti odehrávající se na platformě 

Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). 

 16. 9. 2021 delegovala Západočeská univerzita v Plzni své studenty Kateřinu Novákovou  

z Fakulty právnické do Studentské komory s doporučením pro funkci člena legislativní pracovní 

komise a Bc. Ondřeje Keřku z Fakulty ekonomické, jako náhradníka delegáta do Studentské 

komory RVŠ. 

Prof. Pospíšil informoval přítomné o přípravě jednání MŠMT o čerpání rozpočtu. Za RVŠ byli jmenováni 

čtyři zástupci pro jednání. Jakmile budou k dispozici metodiky, bude mít RVŠ prostor se k nim vyjádřit.  

Pan předseda požádal doc. Dr. Ing. Radovou o stručné informace z diskuse k projednání materiálu 

schváleného Vládou ČR dne 30. 8. 2021, který definuje základní rámec pro realizaci aktivit na podporu 

firem typu start-up a spin-off. · Doc. Radová informovala o účasti zástupců Regionálních informačních 

center a očekáváme od nich zpracované materiály. 

 V rámci zpráv z užšího Předsednictva prezentovala JUDr. Lenka Valová ekonomické informace. 

Informovala, že Vláda předložila návrh Státního rozpočtu. Pro vysoké školství pro rok 2022 je částka  

29 611 676 980 Kč, došlo tedy k nárůstu rozpočtu o 1,2 mld. Předpokládá se, že toto navýšení bude 

směřováno do ukazatele společenská poptávka zejména ve vztahu k lékařským fakultám. Upozornila, 

že vláda však nepočítá s vývojem rozpočtu pro vysoké školy ve svém střednědobém výhledu tzn. že 

vyjednávání rozpočtu pro další léta budou zahájena na této částce. Dr. Radová se domnívá, že bylo 

vhodné se znovu připomenout nezbytnost úpravy střednědobého výhledu.  

Předsedající otevřel diskuzi  ke zprávám z užšího Předsednictva a ekonomickým informacím 

RNDr. Pavel Popela požádal pana předsedu o upřesnění výkladu bodu 2 Usnesení ČKR týkající se 

podpory legislativních řešení strategického rozvoje vysokých škol ze strany MŠMT. Prof. Pospíšil 

upřesnil, že usnesení zní: ČKR podporuje aktivitu MŠMT vedoucí k novelizaci Zákona o vysokých školách 

s cílem zefektivnění vzdělávacího procesu a strategického řízení vysokých škol. K interpretaci bodu 2 

usnesení proběhla diskuse zejména členů UP RVŠ. Profesor Pospíšil v jejím závěru navrhl, poslat dotaz 

na ČKR k upřesnění novelizace Zákona o VŠ. Dále zmínil usnesení ČKR MŠMT a MF ke zmírnění dopadu 

Covid-19 ve stavebnictví, které by bylo vhodné podle jeho názoru podpořit. Ing. Miroslav Svoboda, 

Ph.D  doplnil, že by bylo vhodné podpořit také Usnesení ČKR požadující prodloužení nostrifikace. 

Usnesení: Předsednictvo RVŠ bere informace o přípravě státního rozpočtu v oblasti VŠ na rok 2022 

na vědomí a znovu připomíná nezbytnost úpravy střednědobého výhledu na léta 2023-24, kde 

zatímní návrh státního rozpočtu neobsahuje potřebný nárůst pro oblast VŠ a to v rozporu  

s očekávaným demografickým vývojem a s ním spojeným nezbytným nárůstem výkonů VŠ. 

Návrh usnesení byl schválen počtem 31 hlasů členů Předsednictva. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 

hlasování.  



4 
 

Usnesení: Předsednictvo RVŠ s se připojuje k apelu ČKR ze dne 8. 10. 2021 vůči MŠMT, MMR a MF 

ohledně řešení dopadu navyšování nákladů v oblasti investic VŠ realizovaných v rámci programu 

EDS.  

Návrh usnesení byl schválen počtem 31 hlasů členů Předsednictva RVŠ. Nikdo nebyl proti a nikdo se 

nezdržel hlasování.   

 Usnesení: PRVŠ bere na vědomí informace z UP RVŠ. 

Předsedající poté vyzval hosty k prezentaci svých příspěvků  

Místopředsedkyně GAČR prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. dr.h.c. zahájila příspěvky hostů zasedání 

aktuálními informacemi z Grantové agentury ČR. Díky prodloužení soutěžní lhůty je evidováno více než 

3 100 návrhů projektů pro letošní rok. Skupiny grantových projektů: Standardní projekty existují od 

založení Grantové agentury od roku 1993; jsou na ně vyčleněny ¾ prostředků grantové podpory. 

Excelentní projekty: projekty EXPRO pro vyspělé vědecké pracovníky rozsah 50 mil Kč na 5 let. Pro 

mladé excelentní výzkumné pracovníky byl loni vyhlášen projekt JUNIORSTAR (určeno pro excelentní 

vědecké pracovníky do 8 let po skončení doktorského studia). Je na něj vyčleněna částka 25 mil Kč na  

5 let.  Pro vyjíždějící je možnost získat dotaci na 3 roky v zahraničí + 1 rok v české výzkumné instituci. 

Varianta přijíždějící: pro zahraniční výzkumné pracovníky možnost přijet na 3 roky do české výzkumné 

instituce. Nová skupina projektů: Projekty orientovaného základního výzkumu budou vyhlašovány 

příležitostně na základě společenské potřeby. Dále zmínila rozvoj mezinárodní spolupráce, která 

představuje 11 mezinárodních partnerství, 4 nová partnerství do roku 2025 v rámci projektu Weave, 

zahrnující síť 12 evropských agentur, dále americká agentura National Science Foundation. Prof. 

Hronová zmínila možnost podávat bilaterální a trilaterální projekty.  

Mgr. Petr Baierl předseda Vysokoškolského OS pozdravil účastníky a uvítal zpracování otázek, které 

předložila RVŠ politickým stranám. Mgr. Dagmar Kadlecová z odboru školství Ministerstva obrany 

poděkovala za zmínění problematiky v NPO. 

Jelikož nikdo z hostů přítomných on-line se nepřihlásil s příspěvkem, předsedající poté ukončil 

vystoupení hostů a vyzval k prezentaci předsedu Studentské komory Ing. Michala Farníka.  

 

3. Informace ze Studentské komory Rady vysokých škol  

Předseda Studentské komory Ing. Michal Farník přiblížil přítomným činnost komory, která zahrnovala: 

 Účast předsedy Studentské komory na slavnostním zahájení Akademického roku (ČKR  

v Mladé Boleslavi). 

 Schůzka s předsedou Asociace výzkumných univerzit. 

 Schůzka nad reformou vzdělávání pedagogů – tisková konference proběhla 30. 9. 2021. 

 Organizace Konference akademických senátů - 19. 11. 2021. 

Ing. Farník poté informoval přítomné o výběru vítězného návrhu sošky a místu předávání Ceny Jana 

Opletala. Předávání proběhne 16. 11. 2021  v rámci Koncertu Unie českých pěveckých sborů.  

Usnesení: Předsednictvo RVŠ bere na vědomí informace ze SK RVŠ. 
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4. Reforma doktorského studia – stanovisko komisí k návrhu  

JUDr. Lenka Valová ve své prezentaci informovala, že zástupci obou komisí upozornili na fakt, že 

dostupné materiály (prezentace „Reforma financování doktorského studia dle SZ 2021+“ 

 z konference Dny vzdělávací činnosti ze dne 9. 9. 2021) zatím obsahují pouze rámcové informace  

k připravované reformě doktorského studia, není tedy možné ani vhodné se k nim komplexně 

vyjadřovat. 

Konkrétně ve své prezentaci zmínila body, kterými se komise zabývaly: 

 Garance minimální výše doktorského stipendia. 

 Stanovení očekávaného objemu studijní zátěže 1 200 hodin odpovídající 0,75 % úvazku.  

 Přesunutí prostředků na stipendia do ROI. 

 Nárok na stipendium bez ohledu na jazyk studia. 

 Stipendium může být nahrazeno pracovně-právním vztahem. 

 Zahrnutí úspěšného dokončení doktorských studií do výpočtu příspěvku VŠ. 

 Selektivita na vstupu, vyšší míra dokončování, zachování dosavadního počtu absolventů. 

 Státní doktorská zkouška nebude povinnou, ale volitelnou součástí doktorského studia. 

 Výuková činnost není součástí doktorského studia – doktorandi ale stále mohou učit  

ve zbylém čase např. na základě pracovně-právního vztahu. 

 Volitelné propojení doktorandů s aplikační sférou. 

 Posílení mezinárodního a externího rozměru obhajob disertačních prací. 

Členové komisí nemají na představenou reformu financování doktorského studia jako celek 

jednoznačný názor, a to především proto, že z dostupných materiálů nemají dostatek informací. Kromě 

výše uvedených nejasností je dále třeba, aby MŠMT zodpovědělo následující dotazy: 

1. Je třeba upřesnit způsob rozdělení dosavadních prostředků ukazatele C převedených do ROI  

a to z hlediska: 

a) Kam budou převedeny – fixní či výkonová část, či v určitém poměru? 

b) Jak bude určována výše rozpisu jednotlivým VŠ? 

c) Bude existovat nějaké přechodové období existence dvou stipendijních systémů na 

školách? 

2. Jaká je vlastně další strategie MŠMT v oblasti rozvoje doktorských studií? Mají být doktorská 

studia na většině vysokých škol jako dosud, nebo je cílem dosáhnout toho, aby doktorská 

studia byla pouze na velkých školách hodnocených stupněm A? 

3. Jakým způsobem konkrétně se začlení počty úspěšných absolventů doktorských studií do 

výpočtu příspěvku – nový ukazatel či součást fixní části? 

4. Je opravdu vhodné vázat garantovanou výši doktorského stipendia na kategorii nejméně 

kvalifikovaných pracovníků, tedy minimální mzdu? Pokud se nezmění výše garantovaného 

stipendia, pak se jeví možnost snížení stipendia pod garantovanou mez v případě pracovně 

právního vztahu a kodifikace očekávané studijní zátěže v prezenčním studijním programu jako 

nežádoucí.  

5. Bude se výše garantovaného stipendia v průběhu konkrétního studenta měnit v závislosti na 

vývoji minimální mzdy v průběhu jeho studia? 

6. Jaká bude vazba stipendia cizinců samoplátců? Na stipendiích se jim vyplatí prakticky celá výše 

jimi placeného poplatku, nebude to školy nutit k tomu zařadit je jako studenty v kombinované 

formě studia? 
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7. Striktní oddělení zapojení studentů do výuky se u řady Studijních programů negativně odrazí  

v získaných dovednostech a kompetencích doktorandů, zcela nevhodné je zejména u studentů 

učitelských a uměleckých studijních programů, tam je naprosto kontraproduktivní. 

8. Podporujeme stanovisko SK RVŠ i České asociace doktorandek a doktorandů při prosazování 

všeobecného nároku na peněžitou pomoc v mateřství pro matky doktorandky v prezenčním 

studiu, tak, aby se její výše odvíjela od garantovaného stipendia, pokud nemá další relevantní 

příjmy pro důchodové pojištění. Připravovaná reforma a její legislativní ukotvení je vhodnou 

příležitostí pro řešení dané situace. Jakým způsobem tedy bude řešeno sociální a zdravotní 

pojištění doktorandů? 

 

Usnesení: Předsednictvo RVŠ se seznámilo se společným stanoviskem Ekonomické komise a Komise 

pro vědu a výzkum k současnému návrhu reformy financování doktorského studia a ukládá 

zástupcům RVŠ v pracovní skupině MŠMT k vypracování reformy předat závěry stanoviska 

náměstkovi ministra školství PhDr. Pavlu Dolečkovi, Ph.D. jako poklad k dalšímu jednání o dané 

problematice. 

Předsedající vyzval členy Předsednictva k diskusi k návrhu usnesení.  

Ing. Michal Farník poděkoval oběma komisím, že se problematikou zabývaly, nicméně vyjádřil výtku, 

že se v debatě objevovaly názory, které jsou podle jeho názoru minoritní. Konkrétně zmínil  názor 

ohledně alternativního modelu kreditového systému doktorského studia, což je podle jeho názoru 

nežádoucí svazovat doktorské studium s kreditovým systémem a dále zmínil formulaci, že státní 

doktorská zkouška ověřuje základní znalosti o oboru. Tyto formulace Ing. Farník nepovažuje za vhodné 

a uvítal by, aby náměstkovi ministra školství byly předloženy pouze závěry, tzn. otázky, která RVŠ pro 

pana náměstka zpracovala. Doporučil tedy přeformulovat stanovisko: „Ukládá předsedovi RVŠ předat 

její závěry náměstkovi ministra školství.“ 

Paní místopředsedkyně RVŠ doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph. D. se přihlásila k výtkám Ing. Farníka  

a zmínila, že v materiálu byly formulovány některé názory, o kterých nebylo dostatečně diskutováno, 

konkrétně státní doktorská zkouška není v mezinárodním kontextu doktorského vysokoškolského 

studia pravidlem, spíše výjimkou. Znalosti z oboru student prokazuje při obhajobě. Damir Solak se 

přidal s názorem, aby byly odeslány pouze závěry.  

Dr. Popela k uvedeným výhradám uvedl, že na společném jednání komisí, trvajícím přes tři hodiny, 

kterého se zúčastnil jako člen ekonomické komise, paní předsedkyně vyzvala, aby byly zaslány postřehy 

a písemné připomínky, a tyto připomínky byly oběma předsedkyněmi velmi důkladně sumarizovány a 

finalizovány, a za to jim patří poděkování.  Navíc ocenil, že se autorky tohoto shrnutí nesnažily upozadit 

žádné názory, které zazněly nebo byly zaslány a postupovaly jím ceněnou „metodou převodového 

drátu s nízkým odporem“. Rozmanitost názorů je důsledkem neurčitosti diskutovaného materiálu, a 

proto by uvítal dopracování některých bodů tak, jak se budou vyvíjet podklady MŠMT. Podle jeho 

názoru by mělo postupně probíhat dopracovávání materiálu MŠMT a průběžné informování o jeho 

vývoji reprezentací a precizovala by se stanoviska, která vyjadřují názory členů akademické obce. K 

účasti i diskutujících členů RVŠ v pracovní skupině MŠMT upozornil na nutnost vyjasnění jejich 

postavení. Buď se jednání účastní jako experti přednášející vlastní názory a pouze byli přizvaní panem 

náměstkem a jsou takříkajíc shodou okolností ve funkcích v RVŠ anebo při své účasti reprezentují RVŠ 

a mají její nominaci, a pak se od nich samozřejmě očekává, že budou prezentovat i názory z RVŠ, i když 
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se s nimi neshodují. V obou případech jako členové RVŠ musí očekávat, že na jednáních RVŠ budou 

intenzívně dotazováni, zatímco MŠMT může očekávat, že budou vysvětlovat závěry pracovní skupiny 

MŠMT členům RVŠ.  

Prof. Pospíšil upozornil,  že Ministerstvo prezentovalo 7 slidů a my jsme nebyli vyzváni, abychom nějaký 

předložený materiál připomínkovali, materiál vznikl z naší iniciativy, připomínkové řízení se očekává až 

koncem roku. Materiál považujme pracovní materiál obsahující dotazy, náměty a nejasnosti, nejedná 

se o oficiální stanovisko. Prof. Čechák se připojil k diskusi zmíněním požadavků na úroveň doktorské 

zkoušky. Doc. Radová, jako předsedkyně komise pro vědu,  se v diskusi připojila k připomínkám dr. 

Popely. Záměrem bylo prezentovat souhrn všech názorů. Předsedající vyzval k vyjádření dr. Valovou 

jako předsedkyni ekonomické komise. Dr. Valová vyzvedla závěrečnou část materiálu, kde jsou 

zformulovány otázky pro náměstka ministra.  

Po skončení diskuse bylo přijato usnesení:  

Usnesení: Předsednictvo RVŠ se seznámilo se společným stanoviskem Ekonomické komise a Komise 

pro vědu a výzkum k současnému návrhu reformy financování doktorského studia a ukládá 

zástupcům RVŠ v pracovní skupině MŠMT k vypracování reformy předat závěry stanoviska 

náměstkovi ministra školství PhDr. Pavlu Dolečkovi, Ph.D. jako poklad k dalšímu jednání o dané 

problematice. 

Usnesení  bylo schváleno počtem 31 hlasy. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

 

5. Informace k hodnocení dle M17+ 

 Doc. Radová se ve své prezentaci zaměřila na níže uvedené informace: 

 Během června až srpna 2021 bylo komisi pro vědeckou činnost prostřednictvím Google 

formuláře zasláno 51 vstupů. 

 Rozsah shromážděných připomínek je 31 stran A4. 

 Připomínkujícími byli zaměstnanci VŠ napříč celým spektrem – řadoví zaměstnanci, proděkani, 

děkani, prorektoři, senátoři. 

 Doc. Radová prezentovala obecné shrnutí, jako výsledek provedené sumarizace: 

1. Aktuální podoba M17+ je přinejmenším diskutabilní. Metodiku je třeba dále kultivovat  

a zlepšovat. 

2. M17+ nezohledňuje specifičnost výstupů pro různé obory, nastavená hodnotící kritéria jsou 

pak spíše demotivační. Pokud se výsledky hodnocení promítnou do financování oborů, 

vyvolává to nerovnováhu rozvoje mezi obory.  

3. V segmentu VŠ není jasné, jaká je váha hodnocení v modulech M3 až M5 na celkovém 

hodnocení VO. 

4. Pro další hodnocení je třeba stanovit váhy jednotlivých modulů, i případné váhy uvnitř modulů, 

předem. 

5. Z M17+ není jasné, jak mají postupovat nově vzniklé VO, pokud se chtějí nechat zhodnotit; toto 

je třeba upřesnit. 

Doc. Radová informovala, že výstup z aktuálního hodnocení H2020 byl zveřejněn začátkem října na 

webových stránkách:  https://hodnoceni.rvvi.cz 

https://hodnoceni.rvvi.cz/
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Doporučuje předat shromážděné zkušenosti zástupcům RVVI a MŠMT a zorganizovat společné 

setkání zástupců MŠMT a RVVI s připomínkujícími.  

Předsedající poděkoval doc. Radové za prezentaci ankety a celé vědecké komisi za inciativu a otevřel 

diskusi. Prof. Pospíšil dal ke zvážení, zda budeme postupovat v několika krocích paralelně s RVVI a KHV  

a připravíme seminář nebo otevřené zasedání  se zástupci akademické obce až budou známy další 

podrobnosti, abychom získali odpovědi na naše dotazy. Připomenul zároveň souvislost se Zákonem  

č. 130/2002 Sb.  O podpoře vědy a výzkumu. 

Usnesení: PRVŠ bere na vědomí informace o zkušenostech z hodnocení dle Metodiky 17+, které 

shromáždila komise pro vědeckou činnost. PRVŠ ukládá předsedkyni komise ve spolupráci  

s předsedou RVŠ zorganizovat společné setkání zástupců RVŠ se zástupci KHV a RVVI a diskutovat 

tyto zkušenosti, následně pak předat tyto zkušenosti na MŠMT. 

PRVŠ ukládá komisi pro vědeckou činnost i nadále shromažďovat zkušenosti s aktuálním vývojem 

metodiky M17+. 

Předsednictvo přijalo usnesení počtem 30 hlasů. Nikdo nebyl proti. Nikdo se nezdržel hlasování.  

 

6. Statut NAU – vypořádání připomínek  

JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík seznámil prostřednictvím online prezentace přítomné se stanoviskem 

legislativní komise a stavem vypořádání připomínek RVŠ: 

3. 8. 2021  dokument přeposlán legislativní komisi 

9. 8. 2021  jednání legislativní komise 

16. 8. 2021  připomínky odeslány NAÚ 

16. 9. 2021  ústní informace na PRVŠ, že Statut NAÚ byl schválen 

8. 10. 2021  vypořádání připomínek zasláno RVŠ (z MŠMT) 

 

Statistika: 

počet připomínek  25 (z toho 5 zásadních) 

akceptováno   4 (žádná zásadní) (16 %) 

částečně akceptováno 2 (1 zásadní) (8 %)  

vysvětleno   3 (žádná zásadní) (12 %) 

neakceptováno  16 (4 zásadní) (64 %) 

 

Zcela byly zamítnuty všechny připomínky, které se dle NAÚ netýkaly přímo změn zaváděných novelou, 

(17, 22, 24), je zřejmé, že nebyla vůle dané pasáže a problematiku otevírat. Tedy pokud se NAÚ  sám 

nerozhodne do příslušných pasáží zasáhnout, RVŠ  ke Statutu NAÚ se nemá možnost vyjádřit. 

 

Předsednictvo přijalo: 

 Návrh zprávy o vnějším hodnocení vysoké školy se též zasílá vysoké škole k vyjádření; lhůta pro 

podání tohoto vyjádření činí 15 dnů od doručení tohoto návrhu.  

 Zprávu o vnějším hodnocení vysoké školy Akreditační úřad vydá do 180 dnů od doručení 

podnětu ministra k provedení vnějšího hodnocení vysoké školy, nebo ode dne, kdy Rada 

schválila usnesení o provedení mimořádného vnějšího hodnocení vysoké školy. 
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 Lhůta pro podání námitek proti zprávě o vnějším hodnocení vysoké školy činí 60 dnů od 

doručení této zprávy vysoké škole.  

V další části své prezentace vysvětlil problematické body Statutu: 

§ 77a 

Způsoby hodnocení vysoké školy 

(1) Vysoká škola zajišťuje kvalitu vzdělávací činnosti a související tvůrčí činnosti a dalších souvisejících 

činností. 

(2) Vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti vysoké školy podléhají pravidelnému hodnocení. 

(3) Hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy se uskutečňuje jako vnitřní 

hodnocení a vnější hodnocení. 

(4) Vnější hodnocení vysoké školy provádí Akreditační úřad v případech uvedených v § 84. Vysoká škola 

si může provedení vnějšího hodnocení na vlastní náklady zajistit také u všeobecně uznávané hodnotící 

agentury. 

§ 84 

Vnější hodnocení činnosti vysokých škol a kontrola 

(1) Akreditační úřad vykonává u vysokých škol kontrolu dodržování právních předpisů při 

uskutečňování akreditovaných činností a provádí vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností vysokých škol. 

(2) Hodnocení podle odstavce 1 se provádí 

a) na základě podnětu ministra, nebo 

b) shledá-li Akreditační úřad závažné důvody pro mimořádné hodnocení. 

 

(3) Při hodnocení podle odstavce 1 může využívat Akreditační úřad výsledky vnitřního hodnocení 

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy a případné hodnocení provedené 

všeobecně uznávanou hodnotící agenturou podle § 77a odst. 4, jíž se pro účely tohoto zákona rozumí 

agentura, která je zařazená v registru EQAR (Evropském registru agentur zabezpečujících kvalitu) nebo 

je členem sdružení ENQA (Evropské asociace pro zabezpečování kvality ve vysokém školství). 

Mezi problematické body Statutu NAU patří role místopředsedů Rady NAÚ. Výkonná moc by měla být 

v NAÚ dekoncentrována mezi předsedu a místopředsedy. Vymezení složení stálých komisí pro 

hodnocení NAÚ.  

Předsedající poděkoval za představení materiálu a otevřel diskusi. Prof. Čechák doporučil použít 

formulaci koncentraci pravomocí do rukou jediní pozice místo jediné osoby s odůvodněním, že osoby 

na dané pozici se mohou měnit. Zároveň vyslovil názor, že by bylo vhodné se zamyslet nad možností 

změny systému akreditace, který v současné podobě probíhá již 6 let.  
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Usnesení: RVŠ vyjadřuje nesouhlas s nezohledněním jejích základních připomínek při změně Statutu 

NAÚ. Předložená úprava Statutu NAÚ bez zapracování připomínek RVŠ nepovede ke zkvalitnění  

a vyšší transparentnosti procesů hodnocení. Navíc kumulací zásadních rozhodovacích  

a organizačních procesů do rukou předsedy Rady NAÚ se zvýší budoucí rizika plynoucí z koncentrace 

rozhodovacích pravomocí v rukou jedné osoby, kombinované s praktickou neodvolatelností po dobu 

trvání mandátu. Vůči současnému obsazení NAÚ a fungování Předsednictva NAÚ nemá RVŠ výhrad.  

Po proběhlé diskusi bylo usnesení přijato počtem 26 hlasů, proti nebyl nikdo, jeden člen se zdržel 

hlasování.  

 

7. Vyhodnocení otázek na politické subjekty kandidující v podzimních volbách 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

RNDr. Pavel Popela, Ph.D seznámil účastníky s vyhodnocením obecných otázek na politické subjekty: 

22. 9. 2021 byly rozeslány otázky 20 dohledaným z 22 kandidujících politických stran.  

7. 10. 2021 odpovědělo 13 z 20 oslovených politických stran.   

 

Ve svém vystoupení dr. Pavel Popela chronologicky shrnul přípravu a rozeslání otázek  

a vyhodnocení získaných odpovědí od politických stran kandidujících ve volbách. 

 16. 9. 2021 Předsednictvo RVŠ po diskusi přijalo usnesení k seznamu otázek shromážděných 
komisí pro strategie a rozvoj. 

 Do 19. 9. 2021 byl podle usnesení finalizován návrh třinácti otázek (RNDr. Pavel Popela). 

 Návrh byl 19. 9. 2021 upraven po diskusi předsedou RVŠ na 10 otázek. Upraveny formulace.  

 Do 21. 9. 2021 Dr. Popela, Dr. Just, doc. Mgr. Langer provedli finální úpravy otázek a společně 
s ARVŠ a předsedou RVŠ byl také připraven z iniciativy dr. Justa průvodní dopis (zveřejněno na 
radavs.cz), výsledný text se obsahově neliší od seznamu otázek kráceného podle diskuse na 
Předsednictvu RVŠ 16. 9.   

 22. 9. 2021 dopis a otázky rozeslány ARVŠ na oficiální adresy z www stránek politických 
subjektů. Z 22 kandidujících dohledáno 20, a tyto subjekty (a i jejich členové) byly obeslány. 

 Do 30. 9. 2021 ARVŠ a předseda obdrželi odpovědi a sdíleli je mezi pověřenými P RVŠ 16. 9. 

 1. 10. 2021 byla zaslána zdvořilá urgence politickým subjektům, které zatím neodpověděly.  

 Do 5. 10. 2021 dorazilo celkem 12 odpovědí. Od dvou subjektů při urgování uvedeno, že 
adresáti nedostali původní e-mail. ARVŠ pro UP zpracovala tabulku adresátů a ověřila, že vše 
odesláno.  

 V noci 5. 10. 2021 otázky a odpovědi byly zveřejněny na www radavs.cz a odkaz na twiteru 
RVŠ.  

 7. 10. 2021 byly odpovědi došlé do 6. 10. 2021 doplněny ARVŠ na www. Celkem 13 
odpovídajících z 20 obeslaných (ze subjektů s výsledkem přes 1% chyběly odpovědi od Přísahy, 
Trikolóry a Volného bloku). 

 7. 10. 2021 - o zveřejnění byli informováni všichni členové RVŠ, dále předsedové AS VŠ (na řadě 
VŠ seznámeny AO přes AS škol a fakult) a SK RVŠ je prezentovala na sociálních sítích.  
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 Na zahájení akademického roku  7. - 8. 10. 2021 otázky byly prezentovány předsedou RVŠ (i 
ČKR). 

 8. 10. až 9. 10. 2021 proběhly volby do PSP se známými výsledky. Zvoleny 4 kandidující 
subjekty, jejich názory stále najdete na radavs.cz. 

 

V závěru svého vystoupení dr. Pavel Popela vyslovil organizační doporučení do budoucna: Posílat od 

začátku na více adres (i členům PSP aj.). Urgovat dříve a intenzivněji a zveřejnit týden před volbami, ale 

neobeslat ve větším předstihu, zájem o otázky by pak zanikl.  

Usnesení: Předsednictvo RVŠ děkuje všem členům RVŠ a ARVŠ, kteří se aktivně podíleli na 

formulování, shromažďování a finalizaci otázek zaslaných politickým subjektům kandidujícím  

v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dále též děkuje všem kandidujícím 

subjektům, které věnovaly čas na jejich zodpovězení. Předsednictvo RVŠ oceňuje, že všechny subjekty 

zvolené do PSP sdělily, že neplánují změny stávajícího systému autonomie a akademické samosprávy 

vysokých škol a zaujaly pozitivní postoj k potřebě zlepšení financování vysokých škol.  

Předsednictvo RVŠ pověřuje členy užšího předsednictva RVŠ a předsedu komise pro strategie  

a rozvoj VŠ, aby zahájili navazující komunikaci Rady VŠ s novou politickou reprezentací a jejími 

experty na problematiku vzdělávání o nastolených tématech.  

Usnesení bylo přijato počtem 28 hlasů. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

 

8. Různé  

JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík prezentoval výstup komise pro vojenské a policejní vysoké školy 

reflektující návrh na zařazení prof. PhDr. Jiřího Strause, CSc. a Mgr. Antonína Slabého, Ph.D. do 

Seznamu hodnotitelů.  

1) Prof. PhDr. Jiří Straus, CSc. 

Komise pro vojenské a policejní vysoké školy RVŠ vyjadřuje nesouhlas se zařazením osoby prof. PhDr. 

Jiřího Strause, CSc. do Seznamu hodnotitelů na základě výzvy č. 2/2021, který je kandidátem o zařazení 

do Seznamu působícím ve vysokém školství. 

Komise pro vojenské a policejní vysoké školy RVŠ odůvodňuje svůj nesouhlas takto: 

1. Nálezem Ústavního soudu ČR sp. zn. III.ÚS 299/06 ze 30. 4. 2007, kde jmenovaný vystupoval jako 

soudní znalec, který vytkl prof. Strausovi řadu závažných odborných pochybení, mj. například nepoužití 

nejmodernějších metod, kategorické závěry znalce při nedostatku vstupních dat, rozpory mezi 

tvrzeními znalce a ostatními důkazy, uvádění zjevně mylných údajů v posudku (např. tělo poškozené 

se otočilo o šeříkový keř, který se na místě ve skutečnosti nenacházel) a nepřezkoumatelnost. 

Odsuzující rozsudek pro trestný čin vraždy byl Ústavním soudem zrušen. 

2. Nálezem Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 4068/14 ze dne 31. 2016, kde jmenovaný vystupoval jako 

soudní znalec, ve kterém Ústavní soud konstatoval, že „stěžovatel předložil důkazy o nedostatečné 
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kvalitě znalecké činnosti znalce Strause v konkrétní (projednávané) věci a zároveň předložil i důkazy  

o tom, že vůči činnosti tohoto znalce jsou odborné výhrady vznášeny obecně“ (bod 43 rozsudku). 

3. Dopisem České biomechanické společnosti, ve kterém vznáší zásadní kritické připomínky k odborné 

práci jmenovaného 11 profesorů a docentů z různých veřejných vysokých škol a z Akademie věd ČR. 

4. V časopise Kriminalistika 3/2003 zveřejněnou omluvou prof. Jiřího Strause prof. Janu Musilovi za 

plagiátorství. 

Z výše uvedeného vyplývá, že prof. PhDr. Jiří Straus, Ph.D. není všeobecně uznávanou autoritou pro 

oblast vzdělávání „Bezpečnostní obory“, a nesplňuje tak zákonnou podmínku pro zápis do Seznamu 

hodnotitelů podle § 83e odst. 4 zákona o vysokých školách. 

2) Mgr. Antonín Slabý 

Komise pro vojenské a policejní vysoké školy RVŠ vyjadřuje nesouhlas se zařazením osoby Mgr. 

Antonína Slabého do Seznamu hodnotitelů na základě výzvy č. 2/2021, který je kandidátem o zařazení 

do Seznamu ze sféry státní, územní nebo jiné veřejné správy. 

Komise pro vojenské a policejní vysoké školy RVŠ odůvodňuje svůj nesouhlas takto: 

1. Navržený kandidát není bezpečnostní komunitou všeobecně uznáván jakožto autorita pro oblast 

vzdělávání „Bezpečnostní obory“, jak vyžaduje § 83e odst. 4 zákona o vysokých školách, a nesplňuje 

tudíž zákonnou podmínku pro zapsáni do Seznamu hodnotitelů. 

2. Navržený kandidát nevykazuje za posledních 5 let relevantní publikační činnost v oblasti 

„Bezpečnostní obory“. 

3. Navržený kandidát nevykazuje za posledních 5 let relevantní akademickou (vzdělávací) činnost  

v oblasti „Bezpečnostní obory“. 

4. Navržený kandidát rovněž nemá dostatečné zkušenosti s organizací nebo řízením vzdělávání, jak 

vyžadují Podmínky NAÚ pro zařazení do Seznamu hodnotitelů (jmenovaný je pověřen řízením odboru, 

do jehož působnosti nepatří vzdělávací činnost). 

5. Navržený kandidát taktéž nemá dostatečné zkušenosti s problematikou uplatňování absolventů, jak 

vyžadují podmínky NAÚ pro zařazení do Seznamu hodnotitelů (jmenovaný je pověřen řízením odboru, 

do jehož působnosti nespadá problematika uplatňování absolventů). 

JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík informoval, že z 10 přítomných členů komise hlasovalo 10, pro 0 proti  

0 se zdrželo hlasování.  

Usnesení: Předsednictvo Rady vysokých škol má výhrady a vyjadřuje nesouhlas se zařazením prof. 

PhDr. Jiřího Strause, DrSc. a Mgr. Antonína Slabého, Ph.D. do Seznamu hodnotitelů NAÚ v oblasti 

vzdělávání "2 - Bezpečnostní obory". 

Usnesení bylo přijato počtem 25 hlasů. Nikdo nebyl proti. Dva se zdrželi hlasování. 

 JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík poté předložil návrh dalšího usnesení: 
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Usnesení: Předsednictvo Rady vysokých škol upozorňuje, že státní vysoké školy Univerzita obrany  

a Policejní akademie České republiky v Praze nebyly zahrnuty do podpory v rámci Národního plánu 

obnovy. Státní vysoké školy plní poslání veřejných škol, proto není důvod je z podpory vyčlenit. V této 

souvislosti apeluje na všechny zainteresované aktéry, zejména na příslušná resortní ministerstva 

vnitra a obrany a gestora MPO, aby byla zjednána náprava, případně byla poskytnuta jiná adekvátní 

kompenzace. 

Usnesení bylo přijato počtem 26 hlasů. Nikdo nebyl proti. 1 se zdržel hlasování.  

JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík dále předložil návrh usnesení k možnosti vysokých škol regulovat použití 

roušek a respirátorů ve výuce: 

Usnesení: RVŠ v souvislosti se zhoršující se epidemickou situací a očekáváním jejího dalšího vývoje 

vítá sdělení, že NAÚ umožňuje výuku online v reálném čase. 

Usnesení bylo přijato počtem 28 hlasů. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

Návrh usnesení: RVŠ vyzývá ministerstvo zdravotnictví k úpravě protiepidemických opatření týkajících 

se vysokých škol spočívající v posílení pravomocí vysokých škol při rozhodování o vhodných prvcích 

ochrany při konkrétních formách výuky.   

Usnesení nebylo přijato: Pro hlasovalo 15, proti: 7 hlasů, zdrželi se hlasování: 8. 

Návrh usnesení: RVŠ vyzývá ministerstvo zdravotnictví k úpravě protiepidemických opatření týkajících 

se vysokých škol spočívající v posílení pravomocí vysokých škol při rozhodování o vhodných prvcích 

ochrany při konkrétních formách výuky. Za rizikovou považuje zejména výjimku z povinnosti nosit 

ochranu úst a nosu při výuce v učebnách, kde jsou studenti usazeni. Studenti vysokých škol netvoří 

homogenní kolektivy, není vedena prezence na přednáškách, a tak možnost uvést kolektiv do 

karantény je fakticky nemožná. Navíc je tato výjimka v kontrastu s povinnostmi, které platí např.  

v divadlech, kinech, společenských akcích ve vnitřních prostorech a také při dálkové hromadné 

dopravě, kde se schází také nehomogenní kolektiv, přesto jsou respirátory a jejich užití povinné. 

Usnesení nebylo přijato. Pro hlasovali 3,  proti 15, zdrželi se hlasování: 8. 

  

Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.  prezentovala informaci o provedených expertízách Centra pro 

studium vysokého školství. 

K dispozici jsou již dvě analýzy: 

• opatření proti inbreedingu - příklady dobré praxe, 

• podklady ke standardům pro akreditaci  studijních programů profesního profilu. 

Třetí analýza bude dodána později, nicméně je rozpracována, jen došlo ze strany MŠMT k úpravě 

zadání, kterou bylo nutné zohlednit: 

• využití stipendií pro podporu samostatné činnosti studentů - příklady dobré praxe. 

 

CSVŠ počítá s tím, že na některá z těchto témat bude realizovat workshopy a velmi ocení zapojení ze 

strany členů RVŠ. Workshopy je možné plánovat již zpočátku příštího roku.  

Zároveň může RVŠ navrhnout témata dalších analýz, které české vysokoškolské prostředí zajímají. Doc. 

Jobertová zmínila problematiku administrativní zátěže, která české vysoké školy trápí, a kterou by bylo 
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dobré důkladně analyzovat v kontextu evropského prostoru (již proto, že i další země čerpají peníze  

z evropských projektů). 

 

UPOL formulovala dotaz, jestli je možné poskytnout e-mailové kontakty členům Předsednictva  

k zasílání Newsletterů. RVŠ nabídne zveřejnění na webových stránkách. 

 

Prof. Ing. Pospíšil, CSc. zveřejnil návrh na organizaci Sněmu formou online. Během týdne bude 

připraven návrh programu Sněmu. Sněm se uskuteční v termínu 18. 11. online formou.  

 

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. předložil návrh připojit se k apelu ČKR na MŠMT ohledně nostrifikací. 

Usnesení: Předsednictvo RVŠ se připojuje k apelu ČKR ze dne 8. 10. 2021 vůči MŠMT ohledně 

nostrifikačních zkoušek. 

Usnesení bylo přijato počtem 20 hlasů.  

 

 

Předseda RVŠ prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. poděkoval přítomným za aktivní účast  

a popřál jim příjemné podzimní dny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Bečková 

Redigovali: Ing. Michaela Schwarzová, MBA a prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D 

 

 

 

 

 

Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 9. 12. 2021. 

Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 18. 11. 2021. 

Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 29. 10. 2021 na www stránkách RVŠ. 

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

