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  Informace z 11. zasedání  
            Předsednictva Rady vysokých škol,  

které se konalo 21. dubna 2022  
 
Zasedání probíhalo prezenčně a online formou přes platformu Microsoft Teams. Maximální počet přítomných 
členů Předsednictva byl 31.  

Zasedání se zúčastnili hosté: 
• Prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., místopředseda ČKR   
• Prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., zástupce AV ČR 
• Ing. Radim Ryška, Ph.D., ředitel Centra pro studium vysokého školství  
• prof. Radka Wildová, náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT  
• PaedDr. Jitka Jánošová, MBA, zástupkyně Vysokoškolského odborového svazu 

1. Zahájení  

Zasedání zahájil Dr. Petr Just, který představil program. Poté předsedající představil návrhovou komisi  
a skrutátory a požádal členy Předsednictva Rady VŠ o hlasování.  
 
Předmět hlasování:  
Předsednictvo Rady vysokých škol schvaluje program 11. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. 
 

Program zasedání byl většinově schválen. 
 

Předmět hlasování: 
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 a RNDr. 
Pavel Popela PhD. 
 

Návrhová komise byla schválena. 

2. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ  

Doc. Langer seznámil účastníky se zprávami z užšího předsednictva Rady VŠ a informoval   
o probíhajícím výjezdní zasedání Národního akreditačního úřadu, na kterém se řešily záležitosti profesních 
studijních programů.  Ostatní místopředsedové následně doplnili upřesňující informace.  
 
Plánovaná a uskutečněná jednání 
• Vystoupení prof. Pospíšila na 22. ročníku konference Hodnocení kvality vysokých škol, která se uskuteční 

v Telči (26. - 27. 5. 2022)  
• Pozvánka na zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, které se uskuteční v 

Litomyšli (20. - 21. 4. 2022)  
• Pozvánka prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc. na LIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR (20. 4. 2022)  
• Prof. Kašparovský se zúčastnil 16. zasedání Rady pro velké výzkumné infrastruktury (19. 4. 2022)  
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• Možnosti připomínkovat aktuálně revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  
• Předávání Cen DZS za rok 2021 „To nejlepší z mezinárodního vzdělávání“ (7. 4. 2022)  
• Účast zástupců Předsednictva Rady VŠ na oslavě 674. výročí založení Univerzity Karlovy (6. 4 .2022)  
• Prof. Kašparovský se zúčastnil zasedání Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých 

pracovníků AV ČR (6. 4.2022)  
• Online workshop CSVŠ, v jehož rámci byla představena studie Dr. Bláhy „Vysokoškolské poradenství v ČR. 

Mezi strategií a realitou“ (5. 4. 2022)  
 
Nominace 
 

• Nominace do komise pro Visegrádská stipendia pro rok 2022. 
o Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, FF),  
o JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík (Policejní akademie ČR) 
o PhDr. Petr Just, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha),  
o Ing. Jan Mužík, Ph.D. (České vysoké učení technické Praha, FBMI),  
o doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D. (České vysoké učení technické Praha, FJFI),  

 
• Nominace RVŠ do pracovní skupiny pomoc Ukrajině (21. 3. 2022) 

o prof. Milan Pospíšil (VŠCHT)  
o doc. Daniela Jobertová (AMU)  
o doc. Jiří Langer (UPOL)  
o Mgr. Petr Šulc (ŠAVŠ)  
o Ing. Vladimír Stach (TUL) 

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

 
Usnesení bylo schváleno počtem 29 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

3. Informace ze Studentské komory Rady VŠ  

Předseda Studentské komory Rady VŠ Ing. Michal Farník seznámil s účastníky s aktivitami Studentské komory 
Rady VŠ. Zmínil Valné shromáždění Evropské studentské unie a možnost financování této aktivity 
prostřednictvím CRP projektů. V rámci reprezentativní činnosti komory zmínil schůzku s předsedkyní AV ČR 
prof.  Zažímalovou a prof. Vondráčkem. Hovořil o účasti na schůzce s ministryní Langšádlovou. Informoval 
dále o spolupráci s CSVŠ – Kontrola naplňování Strategického záměru MŠMT Plánovaná prezentace výsledků 
šetření Doktorandi 2021. Studentská komora Rady VŠ je zastoupena třemi zástupci v pracovní skupině 
Ukrajina na MŠMT.  Připomenul účast místopředsedy Studentské komory Rady VŠ Mgr. Damira Solaka na 
výjezdním zasedání HÖOK. 
 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace ze Studentské komory Rady vysokých škol. 
 

Usnesení bylo schváleno počtem 27 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
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Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol žádá Národní akreditační úřad pro vysoké školství o prodloužení lhůty 
pro podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů v rámci výzvy č. 1/2022. 
 
Usnesení bylo schváleno počtem 30 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.  

4.  Vystoupení hostů  

Jako host vystoupil prof. Jan Vondráček z Akademie věd ČR a ocenil spolupráci s Radou VŠ.  
Prof. Jindřich Vybíral, místopředseda ČKR, pozdravil účastníky zasedání Rady VŠ a informoval  
o proběhlém Plenárním jednání ČKR, kterého se účastnil také předseda vlády Petr Fiala. Byla diskutována také 
příprava novely Zákona o vysokých školách. Další plenární jednání ČKR je plánováno na 2. června 2022.  
Dalším hostem byl Dr. Radim Ryška z Centra pro studium vysokého školství, který poděkoval za spolupráci 
s Radou vysokých škol. Hovořil také o dotazníkovém šetření Doktorandi, výstupy z tohoto šetření budou 
k dispozici v květnu a červnu.  
Poté vystoupila náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT prof. Radka Wildová. 
Informovala o zasedání pracovní skupiny pro záležitosti v souvislosti se situací na Ukrajině zaměřené na 
zajištění jazykového vzdělávání a jeho financování. Zmínila se o webináři zaměřeném na situaci ruských  
a běloruských studentů na školách v ČR, který se uskuteční 26. dubna 2022. Hovořila o výsledcích programu 
Excellence financovaného z programu NPO, je doporučeno pět špičkových výzkumných týmů. Projekty byly 
posuzovány nejen českými experty, ale také zahraničními hodnotiteli. Paní náměstkyně zmínila uzávěrku 
programu NPO pro transformaci vysokého školství. Ve svém vystoupení se dotkla také připravované novely 
zákona o vysokých školách a informovala, že termín předložení Vládě ČR byl posunut na konec srpna.  

5. Aktuální situace k Ukrajině  

Doc. Daniela Jobertová ve svém vystoupení zmínila dokument Lex Ukrajina, problematiku nostrifikací, 
proběhl webinář na toto téma, kde byl prezentován materiál o systému vzdělávání na Ukrajině. Byla také 
diskutována problematika ukončování partnerství s ruskými subjekty, které má dopad na výzkumnou činnost. 
Návrat studentů na Ukrajinu nebude vykazován příznakem neukončení studia. Docentka Jobertová zmínila 
platformy researchin.cz a studyin.cz. Bylo vytvořeno společné úložiště dokumentů a bylo diskutováno 
vytvoření společného portálu, kde by bylo možné sdílet informace. Doc. Langer navázal informací o datech 
získaných prostřednictvím Fóra akademických senátů, jejichž prostřednictvím lze rychle získat informace.  
 
Usnesení:  
Předsednictvo Rady vysokých škol bere na vědomí informace o aktivitách MŠMT a vysokých škol vedoucích 
k podpoře uprchlíků, studentů a akademických pracovníků dotčených válečným stavem na Ukrajině. 
 
Usnesení bylo schváleno počtem 31 účastníků. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
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6. Připravované výzvy OP JAK v Prioritě 1 – Výzkum a vývoj  

Předsedkyně komise pro vědeckou činnost doc. Radová na úvod své prezentace nastínila obecné informace o 
výzvě OP JAK a o webových stránkách https://opjak.cz. Informovala, že podle informací dostupných k 7.4. 
Operační program nebyl dosud schválen Evropskou komisí. Má dvě priority Priorita 1: Výzkum a vývoj a Priorita 
2: Vzdělávání. V Prioritě 1 jsou aktuálně připravovány tři výzvy: 

• Teaming CZ I, jehož předmětem je komplementární podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming 
for Excellence programu Horizont Evropa. Výzva zahrnuje čtyři projekty z ČR.  

• Individuální projekty systémové – VaV I, cílem je prostřednictvím systémových projektů podpořit 
rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 
na národní úrovni. 

• Špičkový výzkum je zaměřena na podporu zvýšení počtu špičkových výsledků VaV v ČR, na rozvoj  
a podporu excelentních a po všech stránkách špičkově vybavených týmů i na podporu mezinárodního 
zapojení českých organizací. Podpora bude směřovat do projektů orientovaného/aplikovatelného 
výzkumu, které mají potencionál v delším časovém horizontu podpořit tvorbu výsledků využitelných 
v praxi.  

Doc. Radová shrnula oblast připomínek do tří skupin:  

• alokace maximálního počtu žádostí na jednotlivé VO,  
• požadavek je na aplikovatelnost výzkumu, ale indikátory jsou zaměřené především na publikační výstupy 

z celkového počtu. Konkretizovala, že z 19 indikátorů je 6 čistě publikačních, z nichž jsou tři povinné a tři 
nepovinné, jeden nepovinný indikátor na patenty a jeden nepovinný indikátor na ostatní nepublikační 
výsledky, 

• požadavky na složení řešitelského týmu: 
o podle varianty A (původní návrh) vedoucí výzkumných záměrů musí splnit zároveň podmínku 1 a 

podmínku 2. (podmínka 1: v rámci posledních 5 let působil alespoň 12 let po sobě jdoucích měsících 
na zahraniční VaV instituci, případně aplikační sféře v zahraničí; podmínka 2: musí splňovat 
požadavky úroveň R3 (Established Researcher) nebo R 4 (Leading Researcher);  

o podle varianty B – vedoucí výzkumných záměrů musí splnit alespoň jednu z podmínek, v případě, že 
vyhovuje pouze jedné z podmínek, druhá musí být splněna jiným členem výzkumného týmu;  

o podle varianty C vedoucí musí splnit alespoň jednu ze dvou podmínek s tím, že 12 po sobě jdoucích 
měsíců může být rozděleno na dvě období.  

 
Usnesení: 
Předsednictvo Rady vysokých škol  
• Vyjadřuje značné znepokojení, že parametry a indikátory výzvy Špičkový výzkum OP JAK jsou 

diskutovány na poslední chvíli před vyhlášením výzvy.  
• Vyzývá MŠMT, aby 

o parametry výzvy Špičkový výzkum OP JAK nastavilo, tak, aby byly opodstatněné a dostatečně 
odůvodněné;  

o nastavilo parametry a indikátory výzvy Špičkový výzkum OP JAK tak, aby VO, které již v minulosti 
prokázaly schopnost generovat aplikační (aplikovatelné) výsledky, nebyly handicapovány; 

o navýšilo alokaci na výzvu Špičkový výzkum OP JAK. 

Usnesení bylo schváleno počtem 27 účastníků. Nikdo nebyl proti, 3 účastníci se zdrželi hlasování.  

https://opjak.cz/
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7. Zprávy z pracovních komisí  

Dr. Svoboda prezentoval činnost komise pro kvalitu v různých oblastech vzdělávání a akreditačních 
systémech. Zmínil, že v rámci svých schůzek komunikovali s Centrem pro vysoké školství a na základě tohoto 
jednání se shodli na tom, že by bylo vhodné ustanovit pracovní skupinu, která by se zabývala standardy pro 
akreditaci profesně orientovaných studijních programů. Prof. Pospíšil navázal aktuální informací o proběhlém 
výjezdním zasedání NAÚ v Litomyšli, na kterém vzešel příslib ustavení pracovní komise, která se bude zabývat 
otázkou profesního vzdělávání.  
Dr. Valová prezentovala činnost ekonomické komise. Zabývala se hospodaření Rady VŠ  
i Studentské komory, vyjadřovala se k podkladům pro jednání Reprezentativní komise, zmínila aktualizaci 
datového souboru Analýza vývoje mezd ve vysokém školství a je k dispozici všem členům Rady VŠ 
v dokumentech ekonomické komise. Zmínila, že bylo dosaženo zakotvení přímého poměru mezd 
v regionálním školství k vývoji průměrné mzdy v ČR v novele zákona o pedagogických pracovnících.  
Dr. Popela prezentoval činnost komise pro strategie, která dosud měla 11 jednání a poslední jednání 
proběhlo 20. dubna. Komise se v poslední době zabývala dopadem situace na Ukrajině na vysoké školství 
v dlouhodobém horizontu, dopad zvyšování cen energií, oblast hodnocení vědy, doplnění Metodiky 17+  
a otázku prodlev při předkládání legislativních návrhů ze strany ministerstva.   

8. Různé 

Předsednictvo diskutovalo, zda vyjádřit podporu konkrétnímu kandidátovi do vedení TAČR. Technickým 
hlasováním bylo rozhodnuto, že se nebude přijímat žádné usnesení. Návrh byl přijat počtem 7 kladných hlasů, 
12 hlasů bylo proti, 8 účastníků se zdrželo hlasování.  
 
Předsedající poděkoval účastníkům za aktivní účast a zasedání ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletní záznam jednání bude k dispozici do 29. 4. 2022 v členské sekci na www stránkách Rady VŠ. 
Nejbližší řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol se bude konat dne 19. května 2022. 
Nejbližší řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 23. června 2022. 

http://www.radavs.cz/

