
Usnesení AS ČVUT z 13. řádného zasedání konaného 18.2.2009 
 

1. Schválení programu 
    Hlasování : 28-0-0 
 Usnesení : AS ČVUT schvaluje program 13. zasedání AS ČVUT 
 

2. Kontrola a schválení zápisu z 12. zasedání 
    Hlasování : 29-0-0 
 Usnesení : AS ČVUT schválil zápis z 12. zasedání, konaného dne 21.1.2009,  

bez připomínek 
 

3. Schválení Změn Statutu ČVUT v Praze FSv – OŘ  
Hlasování : 29-0-0 
Usnesení : AS ČVUT schválil změny Statutu ČVUT v Praze FSv – OŘ bez 
připomínek 
 

4. Schválení Metodiky rozpisu příspěvku a neinvestičních dotací ze SR 
Hlasování : 20-0-7 
Usnesení : AS ČVUT schválil Metodiku rozpisu příspěvku a neinvestičních 
dotací ze SR bez připomínek 

 

5. Projednání Příkazu rektora 2/2009 Poplatky spojené se studiem  
Hlasování : 27-0-2 
Usnesení : AS ČVUT souhlasně projednal Příkaz rektora 2/2009 Poplatky 
spojené se studiem 
 

6. Projednání Příkazu rektora 3/2009 Úhrady za mimořádné a nadstandardní 
administrativní úkony 
Hlasování : 19-4-6 
Usnesení : AS ČVUT souhlasně projednal Příkaz rektora 3/2009 Úhrady za 
mimořádné a nadstandardní administrativní úkony 
 

7. Schválení úprav Stipendijního řádu ČVUT 
Hlasování : 29-0-0 
Usnesení : AS ČVUT schválil úpravy Stipendijního řádu ČVUT bez 
připomínek 
 

8. Projednání Scénáře ubytování na kolejích ČVUT v Praze 
Hlasování : 27-0-1 
Usnesení : AS ČVUT souhlasně projednal Scénář ubytování na kolejích 
ČVUT v Praze 
 

9. Schválení Podmínek přijímacího řízení BSP „Specializace v pedagogice“ 
Hlasování : 29-0-0 
Usnesení : AS ČVUT schválil Podmínky přijímacího řízení BSP „Specializace 
v pedagogice“ na ČVUT v Praze MÚVS 
 



10. Schválení stanoviska AS ČVUT k „Bílé knize terciárního vzdělávání“ 
Hlasování : 15-4-7 (Hradecká výzva) 
Usnesení : AS ČVUT podporuje „Hradeckou výzvu“ platformy PRO 
VZDĚLANOST. AS ČVUT schválil vlastní stanovisko k „Bílé knize 
terciárního vzdělávání“ – viz příloha 
 

11. Volba zástupce studentské části AS ČVUT v komisi SGS ČVUT 
Hlasování : 24-0-1, 17-1-7, 24-0-1 
Usnesení : AS ČVUT zvolil zástupcem studentské části AS ČVUT v komisi 
Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze Tomáše Martinku, náhradníkem 
Jana Michala, zástupcem AS ČVUT za akademické pracovníky Mgr. Veroniku 
Vymětalovou.  
 
 
 

V Praze dne 18.2.2009     Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
         předseda AS ČVUT 

 
 
 
Příloha usnesení AS ČVUT  
Hlasování : 26-0-1 

 
Stanovisko AS ČVUT k „Bílé knize terciárního vzdělávání“  

 
             Členové Akademického senátu ČVUT v Praze se seznámili s textem “Bílé 
knihy terciárního vzdělávání“. Vítají, že si MŠMT ČR uvědomuje problémy 
stávajícího vysokoškolského systému a chce provést zásadní změny. Shodli se však 
na tom, že představený návrh reformy není dobrý ani náležitě propracovaný. 
Navrhované změny v řízení univerzit by znamenaly značné omezení autonomie i 
samosprávného  principu vysokých škol a podílu akademických senátů na řízení 
vysokých škol. Teze o potřebě omezení vlivu studentů na správu vysokých škol a 
posílení vnějších subjektů na směrování vzdělávacích institucí jde proti autonomii 
vysokých škol a z pohledu kvality vysokoškolského vzdělávání je jednoznačně 
škodlivá, hrubě narušuje demokratické samosprávní principy. Stejně kriticky členové 
AS ČVUT vnímají i návrh na financování univerzit. Domnívají se, že není řešen 
hlavní problém českého vysokého školství, hluboká podfinancovanost. Považují za 
naivní předpokládat, že problém se vyřeší pouze vybíráním školného a účastí 
představitelů průmyslu ve správních radách vysokých škol. Problém spatřují i 
v nastíněné spolupráci vysokých škol a průmyslu. Nepropracovanost návrhu se týká i 
záměrů spojených s tříděním vysokých škol na výzkumné, vzdělávací a profesní. 
            Členové AS ČVUT jsou toho názoru, že „Bílá kniha terciárního vzdělávání“  
obsahuje řadu slabých míst a jako celek neposkytuje seriózní podklad pro přípravu 
věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání. 

 


