
Záznam 9. zasedání 
Předsednictva Rady vysokých škol, 

které se konalo 20. ledna 2022 

Zasedání probíhalo online formou a zúčastnilo se 30 členů Předsednictva. 

Na zasedání Předsednictva Rady vysokých škol vystoupili hosté: 

• prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., předseda ČKR

• prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., předseda TAČR

• PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

• Ing. Radim Ryška, Ph.D., ředitel Centra pro studium vysokého školství

1. Zahájení
Zasedání zahájil prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., který představil program. Poté představil návrhovou komisi  

a požádal členy Předsednictva Rady VŠ o hlasování o schválení návrhové komise. Následně předsedající předal 

slovo prof. Ing. Milanu Pospíšilovi, CSc., aby zúčastněné seznámil se zprávami z užšího předsednictva.  

Závěr:  

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje program 9. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. 

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje návrhovou komisi ve složení: členové užšího předsednictva, 

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, JUDr. Lenka Valová, JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík, RNDr. Pavel Popela PhD. 

a Mgr. Damir Solak.  

Usnesení bylo schváleno většinou účastníků. 

2. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ
V úvodu svého vystoupení předseda Rady VŠ přivítal hosty, předsedu ČKR prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., 

prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng., předsedu TAČR a náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy  

a výzkumu PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D., a Ing. Radima Ryšku, Ph.D., ředitele Centra pro studium vysokého 

školství.  

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., shrnul, že uplynulé období bylo věnováno Programovému prohlášení Vlády ČR, 

na obecné programové prohlášení by mělo navázat rozpracování jednotlivých bodů. Informoval, že vědecká  

a strategická komise Rady VŠ mají k dispozici pracovní materiál návrhů pro budoucí diskusi  

s ministrem školství Mgr. Petrem Gazdíkem a ministryní pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helenou 

Langšádlovou.  



 

 

Zmínil proběhlé on-line setkání se zástupci Ministerstva zdravotnictví zaměřené na přípravu testování 

zaměstnanců a studentů.  

Dále přiblížil účastníkům jednání Fóra předsedů akademických senátů v Karolinu, které proběhlo 13. 1. 2022, 

z užšího předsednictva Rady VŠ byli přítomni Jiří Skládanka a Jiří Langer. Účastníci jednání se zabývali otázkou 

rozpočtu vysokých škol a Programovým prohlášením vlády ve vztahu k vysokým školám, zejména pak  

k jejich samosprávě. Doc. Jobertová informovala o tom, že tři pracovní komise Rady VŠ byly požádány  

o vypracování stanovisek ke studiím Centra pro studium vysokého školství poskytnutým Radě na podzim 

loňského roku, a poděkovala předsedům oslovených komisí za vstřícnost a ochotu.  

 

Nominace  

• Za Radu VŠ na základě žádosti o potvrzení stávajícího či re-nominaci jiného zástupce v Radě vlády pro 

udržitelný rozvoj (RVUR) bylo 18. 1. 2022 sděleno, že dosavadní člen RVUR prof. Ing. Milan Pospíšil, 

CSc., předseda Rady VŠ bude i nadále pokračovat jako zástupce Rady VŠ v RVUR. Jeho stálým 

náhradníkem bude PhDr. Petr Just, Ph.D., místopředseda Rady VŠ.  

• Náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Mgr. Jan Mareš, MBA, oslovil Radu VŠ ve věci 

nominace člena do Národní rady pro kvalifikace (NRK), poradního orgánu MŠMT. Byli nominováni doc. 

Mgr. Jiří Langer, Ph.D., a jako náhradník Ing. Michal Farník.  

 

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. se zmínil o chystaném předsednictví České republiky v Radě EU ve druhé 

polovině roku, v rámci něhož jsou plánovány akce za oblast školství a vysokého školství. Připomněl v této 

souvislosti seminář, který se uskuteční 3. února 2022 v Národní technické knihovně, na kterém budou 

představeny jednotlivé aktivity. Rada VŠ se na tomto semináři podílí podporou akcí formou účasti zástupců 

na seminářích. Hovořil o podpoře kvality vzdělávací činnosti na vysokých školách, která by měla být 

srovnatelná se standardy na evropských vysokých školách a o podpoře mobility studentů. Vyzdvihl dále oblast 

celoživotního vzdělávání a v této souvislosti podporu ze strany odborů a Svazu průmyslu a dopravy.  

Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D navázal na vystoupení prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc. doplněním informace  

o proběhlé schůzce Fóra předsedů akademických senátů a informoval, že zápis z tohoto setkání bude 

k dispozici na webových stránkách Rady VŠ. Zmínil diskusi o Programovém prohlášení Vlády České republiky 

ve vazbě k vysokým školám. Informoval, že Předseda Fóra apeloval, že rozpočet pro vysoké školy by měl 

reflektovat inflaci. Z jednání Fóra předsedů akademických senátů vzešlo několik bodů, které dávají podněty 

pro jednání s jednotlivými ministerstvy.  

 

Prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., poté otevřel diskusi ke zprávám z užšího předsednictva. Doc. Mgr. Daniela 

Jobertová, PhD. informovala, že v souvislosti se třemi analýzami realizovanými Centrem pro výzkum vysokého 

školství oslovila tři pracovní komise Rady VŠ a to komisi etickou, vzdělávací a komisi pro kvalitu se žádostí o 

zpracování stanoviska k těmto analýzám a poděkovala předsedům těchto komisí za vstřícnost  

a operativnost při zpracování stanovisek k výsledkům jednotlivých analýz.  



 

 

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady vysokých škol.  

 

Usnesení bylo schváleno většinou účastníků.  

3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ  
Předseda Studentské komory (SK) Rady VŠ Ing. Michal Farník seznámil účastníky zasedání s činností 

Studentské komory Rady VŠ, hovořil o přípravě Zprávy o hospodaření za rok 2021 a přípravě rozpočtu na rok 

2022.  

Z dalších aktivit SK hovořil o schůzce pracovní skupiny k reformě financování doktorského studia a schůzce 

participativní skupiny pro reformu pregraduálního vzdělávání pedagogů. Zmínil také migraci k novému 

grafickému manuálu a přípravu nového webu. Studentská komora chystá v souvislosti s předsednictvím 

České republiky v Radě EU několik akcí týkající se této tématiky. Zmínil pozvání z MŠMT na účast na schůzce  

u kulatého stolu, která proběhne začátkem února. Mgr. Damir Solak, místopředseda pro zahraniční záležitosti, 

v této souvislosti informoval, že na poslední schůzce byly diskutovány plány jednotlivých organizací zde 

zastoupených. Uvedl, že Studentská komora Rady VŠ se v období předsednictví České republiky bude 

zaměřovat na organizaci Board Meetingu Evropské studentské unie plánovaného na polovinu listopadu  

a záměrem je spojit tuto akci s oslavami 17. listopadu. V druhé polovině letošního roku si Studentská komora 

Rady VŠ připomene 30. výročí svého založení a její zástupci byli na poslední schůzce vyzváni, aby se vyjádřili 

k tématům předsednictví České republiky v Radě EU. Mgr. Damir Solak informoval, že si zvolili otázku Evropské 

univerzitní aliance, což je priorita francouzského předsednictví a české předsednictví na ni bude navazovat.  

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých škol.  

 

Usnesení bylo schváleno většinou účastníků.  

4. Informace o COVID opatřeních  
Předseda Rady VŠ prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. informoval o proběhlé schůzce s ministrem zdravotnictví  

o testování zaměstnanců a studentů a o organizaci zkoušek na VŠ. Bylo doporučeno používání roušek, 

zachovávání rozestupů, a rovněž využívání on-line metod k ověřování znalostí studentů. Rada VŠ 

nezaznamenala v této souvislosti žádné zásadní připomínky. Situaci monitoruje také Česká konference 

rektorů. Hovořil o proběhlé diskusi v rámci užšího předsednictva Rady VŠ, jaké jsou požadavky NAÚ na 

vykazování distanční výuky. Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. v této souvislosti komunikoval s předsedou NAÚ 

JUDr. Ivanem Barančíkem, Ph.D., který mu sdělil, že podrobnou evidenci si mají vést jednotlivé vysoké školy, 



 

 

aby garanti studijních programů měli přehled, v jakém rozsahu výuka probíhala a který vyučující jednotlivé 

předměty vyučoval a na NAÚ bude odeslána souhrnná informace po ukončení semestru.  

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o aktuálních COVID 19 opatřeních.  

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol apeluje na Ministerstvo zdravotnictví, aby urychleně rozhodlo  

o zařazení VŠ mezi subjekty, kterým bude hrazena realizace současné vlny povinného testování 

zaměstnanců.  

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol žádá NAÚ o zjednodušení vykazování on-line výuky a zkoušení  

v souvislosti s opatřeními COVID 19.  

 

Usnesení byla přijata počtem 29 kladných hlasů, proti: 0, zdržel se hlasování: 1.  

5. Vystoupení hostů  
V návaznosti na své vystoupení vyzval prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. ke krátkému vystoupení prof. MUDr. 

Martina Bareše, Ph.D. Předseda ČKR pozdravil zúčastněné a hovořil o současné situaci a aktuálních opatřeních 

v souvislosti s onemocněním Covid-19 variantou omikron. V současné době platí 14 denní testování pro 

zaměstnance nikoliv pro studenty. Lze očekávat, že plošné testování bude prodlouženo na jeden měsíc. Shrnul 

stručně informaci o otázkách, kterými se zabývala na svém zasedání Česká konference rektorů, a to stav 

očkování zaměstnanců a studentů proti Covid-19. Dále zmínil otázku předsednictví České republiky v Radě EU 

a v této souvislosti informoval o probíhající přípravě dopisu pro ministra pro evropské záležitosti s cílem 

navázání užší komunikace, aby byla zkoordinována témata v oblasti vzdělávání flexibilita ve studiu napříč 

evropskými univerzitami, microcredentials, digitalizace a distančních prvků výuky. V oblasti výzkumu se 

zaměřit na oblast výzkumných infrastruktur a v oblasti mezinárodního hodnocení a postavení českých 

univerzit v mezinárodních žebříčcích. ČKR vydala stanovisko, aby proces hlášení z jednotlivých VŠ o on-line 

výuce NAÚ nebyl zbytečně byrokratický a aby se souhrnná zpráva podávala maximálně jedenkrát za semestr.  

Předsedovi ČKR za aktuální informace o probíhajících jednáních a za důslednou obhajobu VŠ při jednáních 

o rozpočtu VŠ a otázkách VaV poděkoval RNDr. Pavel Popela. Na vystoupení prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D. 

rovněž navázal JUDr. Mgr. Marek Hodulík a zmínil aktuální problém hlášení distanční výuce NAÚ, v současné 

době je na webových stránkách NAÚ informace, že škola vede evidenci o distanční výuce a tyto informace ve 

formě souhrnného přehledu posílá na NAÚ. Doporučil koordinovat postup, aby se jednalo o přehled ve formě 

značně zjednodušeného souhrnného výtahu. Předseda ČKR toto kvitoval a podotkl, že snížení byrokracie 

spojené s vykazováním on-line výuky je cílem i ČKR, která bude v této věci s NAÚ dále jednat. PhDr. Petr Just, 



 

 

Ph.D. vystřídal předsedajícího prof. Skládanku a poděkoval JUDr. Mgr. Marku Hodulíkovi za jeho věcné 

poznámky. JUDr. Lenka Valová upozornila, že při rozpočtových jednáních je třeba přihlížet také 

k demografické křivce a uvedla, že ve strategických materiálech MŠMT je vysokým školám ukládáno udržet 

procento vysokoškolsky vzdělávané populace, což při nárůstu počtu studentů nebude snadné.  

JUDr. Mgr. Marek Hodulík se přihlásil do diskuse s doporučením, že by bylo vhodné pro rozpočtová jednání 

zahrnout i Ministerstvo financí. Na jeho doporučení zareagoval prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. informací, že 

prostřednictvím akademických kruhů již probíhá příprava k jednání s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, 

návrh bude připraven v součinnosti s komisí pro strategie a ekonomickou komisí.  

Po proběhlé diskusi vystoupil Ing. Radim Ryška, Ph.D., ředitel Centra pro studium vysokého školství, 

informoval o nových probíhajících analýzách CSVŠ a potvrdil zájem o úzkou spolupráci s Radou VŠ. Zmínil 

proběhlé šetření, které vnímá jako významný podklad pro reformu doktorského studia. Uvedl, že toto šetření 

bylo zaměřeno na výši doktorských stipendií a celkových finančních podmínek studia, dále je zde řešen vztah 

se školiteli, podpora vysoké školy, motivace doktorandů a doktorandek, kariérní vyhlídky a také otázka, co 

obecně studium ohrožuje a co mu prospívá. Šetření je ve fázi vyhodnocování dat, takže výsledky budou 

k dispozici v nejbližší době. Ing. Radim Ryška, Ph.D. zmínil připravovaná šetření Euro student, které proběhne 

v květnu a Euro Graduate, jenž je součástí 16 evropských zemích a nahradí šetření Euro Absolvent a mělo by 

proběhnout v listopadu. Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. připomněla informaci, že se třemi studiemi 

zpracovanými Centrem pro studium vysokého školství zabývaly komise Rady VŠ, takže lze očekávat zpětnou 

vazbu na tyto studie případně sadu otázek a podnětů. Ing. Radim Ryška, Ph.D připomněl dohodu z minulého 

roku týkající se sdílení pěti studií k pilotnímu vyzkoušení naší spolupráce a můžeme v tom pokračovat i 

v letošním roce. Zmínil možnost uspořádání workshopu na vybrané téma. Doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 

hovořila o jednání komise pro vzdělávací činnost a komise považuje studii za přínosnou a požádali, zda by bylo 

možné dát ji k dispozici vedení vysokých škol a Akademickým senátům.  

Následovalo vystoupení PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D., náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy  

a výzkumu. Vzhledem k tomu, že jeho funkční období končí 31. ledna 2022, PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. 

poděkoval členům Rady VŠ za spolupráci.  

6. Informace o výzvách TAČR  
Předseda TAČR prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. seznámil přítomné s aktuálními výzvami TAČR,  

s přípravou metodik pro jejich realizaci, a také s dopadem rozpočtového provizoria na vyhlašování veřejných 

soutěží. Vzhledem k tomu, že se v současné době nacházíme v rozpočtovém provizoriu, všichni poskytovatelé 

dostali z ministerstva financí instrukci, že by se v době rozpočtového provizoria neměly vyhlašovat veřejné 

soutěže. TAČR toto respektuje a doufá, že rozpočtové provizorium skončí do 31. března 2022, jelikož se TAČR 

chystá v letošním roce vyhlásit 14 veřejných soutěží v různých programech. TAČR administruje nejen vlastní 

programy ale také rezortní programy, zmínil např. program Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem 

„Trend“, program Ministerstva dopravy s názvem „Doprava 2020+“ a program Ministerstva životního prostředí 

s názvem „Prostředí pro život“. 



 

 

Předpoklad začátku vyhlašování soutěží je začátek dubna. TAČR vypisuje dotační tituly ve zmiňovaných 

programech. Předseda TAČR nabídl, že poskytne Radě VŠ písemnou informaci o termínech veřejných soutěží 

v okamžiku, kdy budou předjednány s jednotlivými resorty, což se předpokládá na počátku února.  

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol děkuje předsedovi TAČR prof. Konvalinkovi za poskytnuté informace.  

 

Předsednictvo Rady vysokých škol vyzývá Vládu ČR k tomu, aby podnikla všechny nezbytné kroky  

k tomu, aby bylo co nejdříve ukončeno rozpočtové provizorium a bylo tak odblokováno vyhlašování 

veřejných soutěží grantových agentur. Předsednictvo Rady vysokých škol zároveň žádá Vládu ČR, aby 

prostředky původně plánované na aplikovaný výzkum nebyly kráceny a byly vráceny do rozpočtů 

grantových agentur TAČR a MPO.  

 

Usnesení bylo přijato počtem 28 kladných hlasů, proti: 0, zdržel se: 0.  

7. Reflexe Programového prohlášení Vlády ČR v otázkách vysokého školství, vědy 

a výzkumu  
PhDr. Petr Just, Ph.D. a následně doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. shrnul, že Rada VŠ se v poslední aktivně 

angažovala ve vztahu témat nabídky jednotlivých politických stran souvisejících s vysokým školstvím, vědou 

a výzkumem, v minulém roce upořádala anketu mezi politickými stranami, kdy jsme se jednotlivých stran 

dotazovali, jakým směrem bude vedena jejich politika v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu. Jako 

reprezentace vysokých škol by Rada VŠ měla v následné fázi dohlížet na to, jakým způsobem politické strany, 

které se dostaly do vlády a dostaly možnost realizovat svůj program, budou v programu přistupovat k otázkám 

vysokého školství, vědy a výzkumu. Zmínil, že do této otázky se velmi aktivně zapojilo Fórum předsedů 

akademických senátů. RNDr. Pavel Popela, Ph.D. upozornil, že zmíněná obecnost programového prohlášení 

vytváří prostor pro odborníky z řad členů RVŠ, aby se cestou komisí aktivně podíleli na konkretizaci jeho témat 

a nečekali jen na oponování budoucích návrhů jednotlivých lobujících expertů a poradců. Věří, že v řadě témat 

může i početná RVŠ tentokrát přinést témata, která většinově trápí akademické obce VŠ. Doc. Mgr. Jiří Langer, 

Ph.D. poté podal informaci o jednání Fóra předsedů Akademických senátů a o diskusi o programovém 

prohlášení, která tam proběhla. Ministr školství Mgr. Petr Gazdík se bohužel z časových důvodů nemohl 

setkání osobně zúčastnit. Účastníci měli připravená diskusní témata k oblasti Programového prohlášení Vlády 

ČR, které se týká vzdělávání a zejména terciární sféry, tj. vysokých škol a financování vysokých škol. Na jednání 

Fóra předsedů akademických senátů bylo formulováno několik bodů: 

• Nabídka spolupráce předsedů akademických senátů a oficiálních reprezentací VŠ pro ministra při 

meziresortních jednáních o financích. 

• Návrh na realizaci pravidelných jednání s reprezentacemi VŠ. 



 

 

• Nabídka kooperace, kdy akademické senáty obecně dovedou být velmi efektivním nástrojem k šíření 

a prosazování cílů na VŠ a jejich součástech. 

• Role akademických senátů a zachování akademické samosprávy. 

• Žádost o předcházející diskuse a jednání při případných novelách Zákona o vysokých školách (viz 

dobrou praxi při aktuálně řešené reformě doktorského studia). 

• Vhodnost dlouhodobě stabilního a prediktovatelného financování VŠ (3 ideálně 5 let) případně 

kombinace s kontraktovým financováním podle společenských potřeb státu. 

• Návrh provázání prostředků alokovaných do školství (stratifikovaně dle jednotlivých stupňů) a 

podpory vědy a výzkumu určité procento HDP. 

• Strategie MŠMT při očekávaném demografickém vývoji a nárůstu počtu studentů, kteří se budou 

z primárního a sekundárního vzdělávání přesunovat na VŠ. 

• Reforma doktorského studia včetně řešení post doktorského období začínajících akademických 

pracovníků. 

Tyto body byly ministru školství zaslány a on přislíbil osobní setkání, na kterém by byly tyto body 

projednány.  

 

 

Usnesení: 

Předsednictvo RVŠ se seznámilo s relevantními částmi Programového prohlášení Vlády České republiky, 

které se týkají oblastí vysokého školství, vědy a výzkumu, a se závěry Fóra akademických senátů ze dne 13. 

ledna 2022. Předsednictvo Rady vysokých škol se plně ztotožňuje se všemi body stanoviska Fóra předsedů 

akademických senátů a doporučuje s nimi seznámit jak partnery Rady vysokých škol, tak akademické obce 

VŠ. Předsednictvo Rady vysokých škol vítá, že vláda podle svého programového prohlášení neplánuje 

změny stávajícího systému autonomie a akademické samosprávy vysokých škol, ani zavádění školného, 

jak ostatně všechny zvolené subjekty slíbily před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. Rada vysokých škol podporuje zahájenou intenzívní komunikaci představitelů reprezentací VŠ  

s novou vládou a je připravena na další hlubokou spolupráci tak, aby Rada vysokých škol společně se svými 

odbornými komisemi významně přispěla ke konkretizaci témat programového prohlášení a jejich realizaci 

ku prospěchu a dalšímu rozvoji vysokého školství ve všech oblastech činnosti.  

 

Usnesení bylo přijato 26 kladnými hlasy, proti: 2, zdržel se hlasování: 0.  

8. Vývoj jednání o reformě doktorského studia  
Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., ve své prezentaci přiblížila jednání se zástupci MŠMT o reformě 

doktorského studia, které se mj. zabývá i otázkou financování. Za Radu VŠ se jednání zúčastnil prof. Mgr. 

Tomáš Kašparovský, Ph.D. a za Studentskou komoru Rady VŠ Ing. Michal Farník. Doc. Mgr. Daniela Jobertová, 

Ph.D shrnula koncepci legislativních změn studia v doktorských studijních programech. MŠMT předložilo 



 

 

k diskusi návrh změn několika bodů v Zákoně o vysokých školách a změn Standardů pro akreditace ve 

vysokém školství. V souvislosti s návrhem změn Zákona o vysokých školách zmínila návrh ukončování studia 

doktorského studijního programu státní závěrečnou zkouškou, jejíž jedinou součástí bude obhajoba 

disertační práce. Další změna se týká doktorského stipendia, kdy je navrhováno doplnění § 91a zavádějící 

speciální typ stipendia navázaného na minimální mzdu, určeného za stanovených podmínek pro studenty 

doktorských studijních programů. Ke zvážení MŠMT ponechává, zda bude zohledněn výhradně pracovní 

poměr, nebo také jiné pracovně právní vztahy (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr). 

Dále přiblížila změny Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Tyto změny se týkají 

jednak požadavku na obsah studia a dále požadavku na personální zabezpečení. Zde se diskuse týkala 

několika bodů a to: zda součástí studijních povinností v doktorském studijním programu má být absolvování 

odborné praxe, zda součástí povinností není přímá pedagogická činnost na vysoké škole, průměrná studijní 

zátěž podle doporučeného studijního plánu doktorského studijního programu v prezenční formě, délka studia 

ve vazbě na studijní zátěž a celkový počet kreditů ETCS. Dále zmínila navrhované personální požadavky na 

zabezpečení doktorského studijního programu, kde se od školy bude vyžadovat, aby byl stanoven standard 

školitelů, který upravuje práva a povinnosti školitelů včetně minimálního ročního objemu konzultací a stanoví 

nejvyšší počet studentů na jednoho školitele.  

K uvedeným bodům proběhla obsáhlá diskuse, ve které mimo jiné vystoupili JUDr. Valová, JUDr. Hodulík, ing. 

Farník, doc. Radová, prof. Kašparovský, RNDr. Popela. Diskutovány byly zejména procesní otázky dalšího 

postupu projednávání v RVŠ, otázky financování v souladu s obecnými právními předpisy, způsoby kalkulace 

aktivit doktorandů, otázky pedagogické činnosti doktorandů, aj. RNDr. Popela upozornil, že absolvent 

doktorského studia, který se bude ucházet o místo akademického pracovníka na VŠ, který má učit i tvořit, bude 

pak na řadě oborů bez prokázané kladně hodnocené pedagogické praxe pro instituci, na které se bude ucházet 

o místo VŠ učitele spíše obtížně akceptovatelný. Proto, ať už to bude povinné nebo ne, akademicky orientovaní 

absolventi doktorského studia budou muset ve svém zájmu o tuto praxi sami dříve usilovat. 

 

Usnesení:  

Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o vývoji jednání o reformě doktorského 

studia.  

 

Usnesení bylo přijato počtem 28 kladných hlasů, proti: 0, zdržel se hlasování: 0.  

9. Aktualizace zásad hospodaření Studentské komory Rady VŠ  
Ing. Michal Farník informoval o předložení změnového dokumentu vypracovaného společně s ředitelkou 

Agentury Rady VŠ Ing. Michaelou Schwarzovou, MBA, který vychází z požadavků ekonomického oddělení 

Rektorátu Univerzity Karlovy. Ing. Michal Farník vysvětil, že diskuse se týkala upřesnění, které položky v rámci 

cestovních výdajů na vnitrostátní akce Studentské komory Rady VŠ hradí Studentská komora Rady VŠ a které 

položky jsou povinny hradit vysoké školy podle Statutu Rady VŠ. Uvedl, že dokument byl projednán 



 

 

s předsedkyní ekonomické komise Rady VŠ, která k němu neměla výhrady, a předeslal, že na programu 

příštího jednání bude předloženo doplnění zásad financování zahraničních cest studentů. Ředitelka ARVŠ Ing. 

Michaela Schwarzová, MBA navázala na vystoupení předsedy Studentské komory Rady VŠ a upřesnila, že 

potřeba aktualizace zásad hospodaření Studentské komory Rady VŠ vzešla na základě kontroly interních 

předpisů a z praxe. Shrnula, že ke změně došlo v části úhrady občerstvení a ubytování, kde již nebude 

vyžadováno výběrové řízení v případě splnění limitu 1500 Kč/osobu, cesty studentů budou hrazeny jednak 

z příspěvků vysokých škol, nebo od vysokých škol a může si ji nárokovat odečtením z příspěvků a třetí 

možností je financování z rozpočtu Studentské komory Rady VŠ. Pokud se týká výkazů práce, bylo sjednáno, 

že budou vykazovány průběžně do jednoho formuláře celoročně, tzn. že místo dosavadních 12 výkazů práce 

bude pouze jeden. Předsedkyně ekonomické komise Rady VŠ vyjádřila uspokojení nad tím, jak se řadu 

každodenních ekonomických a praktických kroků podařilo vyjasnit jak ku prospěchu činnosti Studentské 

komory Rady VŠ, tak celkového financování Rady VŠ a za to je potřeba poděkovat ředitelce ARVŠ i Studentské 

komoře.  

 

Usnesení: 

Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje aktualizovaný interní předpis „Zásady hospodaření 

Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) ve vztahu k Agentuře Rady vysokých škol (ARVŠ)“.  

 

Usnesení bylo přijato počtem 26 kladných hlasů, proti: 0, zdržel se hlasování: 0.  

10. Různé  
Protože v bodu Různé nebyly žádné příspěvky, poděkoval doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. jménem předsedy Rady 

VŠ prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc. přítomným za aktivní účast a zasedání ukončil.  

 

Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 10. února 2022  

Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady VŠ se bude konat dne 17. března 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


