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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 20. 10. 2015 OD 14:00 

Přítomní (bez titulů): 

Monika Březinová, Eva Dadáková, Petr Dobrovolný, František Dolák, Ondřej Doskočil, Iva Dostálková, 

Petr Dvořák, Tomáš Hauer, Jan Havlíček, Eliška Havlová, Šimon Heller, Josef Hrdlička, Petra Kleinová, 

Pavel Kozák, Jaroslav Král, Lukáš Martínek, Markéta Maturová, Ladislav Nagy, Pavel Ondr, Jan Petr, 

Vladimíra Petrášková, Petr Pexa, Kamil Pícha, Ján Regenda, Jan Samohýl, Ondřej Skopec, Michaela 

Syrová, Matylda Šebková, Petr Šmilauer, Kateřina Švagrová, František Štěch, Tomáš Veber, Adam 

Veselka, Tomáš Volek, Luboš Zábranský, (v průběhu jednání se měnil počet přítomných senátorů, 

celkem jich zasedáním AS prošlo 35). 

Omluveni (bez titulů): 

Monika Flídrová (TF) 

Nepřítomni (bez titulů): 

Lukáš Chládek (EF) 

Hosté (bez titulů): 

Libor Grubhoffer (rektor), Miroslav Papáček (prorektor pro studium), Michal Bauer (prorektor pro 

akademické záležitosti, zástupce JU v RVŠ), Tomáš Polívka (prorektor pro vědu a výzkum), Dagmar 

Škodová Parmová (prorektorka pro zahraniční vztahy), Hana Kropáčková (kvestorka), Ivan Hájek 

(kancléř), Jan Kubeš (předseda Správní rady JU), Ludmila Špírková (personalistka), Jiří Váňa (vedoucí 

útvaru vnějších vztahů a komunikace), Václav Lukeš (vedoucí útvaru pro rozvoj), Jan Cihlář (předseda 

KOR JU). 

Zapisovatel (bez titulů): František Štěch (TF) 

Ověřovatelé zápisu (bez titulů): Luboš Zábranský (ZF), Monika Březinová (EF) 

Skrutátoři (bez titulů): Matylda Šebková (PřF), Ondřej Skopec (EF) 

Senát je usnášeníschopný. 

Program: 

1. Mandátové a organizační záležitosti. 

2. Volba místopředsedy AS JU z řad studentů. 

3. Interpelaci na vedení univerzity ohledně čerpání prostředků a hospodaření v oddělení 

marketingu. 

4. Informace z Rady vysokých škol. 

5. Mzdový předpis JU. 

6. Dlouhodobý záměr JU na léta 2016-2020. 

7. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2016. 

8. Stipendijní řád JU. 

9. Vyhlášení a organizace volby kandidáta na funkci rektora JU. 

10. Studentská komora AS JU. 

11. Různé 
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Předseda AS JU zahájil schůzi. 

Jako zapisovatel byl navržen František Štěch (TF). 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Luboš Zábranský (ZF) a Monika Březinová (EF). 

Jako skrutátoři byli navrženi Matylda Šebková (PřF) a Ondřej Skopec (EF) 

Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech 

pro: 34  proti: 0  zdrželo se: 0 

Usnesení: 

AS JU souhlasí s navrženým zapisovatelem i s navrženými ověřovateli zápisu i skrutátory. 

První hlasování zároveň potvrdilo, že senát je usnášeníschopný. 

--- 

Hlasování o navrženém programu a jeho úpravách: 

Navržený program (dle pozvánky na zasedání AS JU): 

1. Mandátové a organizační záležitosti. 

2. Volba místopředsedy AS JU z řad studentů. 

3. Mzdový předpis JU. 

4. Dlouhodobý záměr JU na léta 2016-2020. 

5. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2016. 

6. Stipendijní řád JU. 

7. Vyhlášení a organizace volby kandidáta na funkci rektora JU. 

8. Studentská unie JU. 

9. Studentská komora AS JU. 

10. Informace z Rady vysokých škol. 

11. Různé. 

K navrženému programu byly vzneseny následující pozměňovací návrhy: 

 Návrh zrušit bod 8 navrženého programu. 

 Zástupci ekonomické komise AS JU navrhují zařadit jako bod 3. Interpelaci na vedení 

univerzity ohledně čerpání prostředků a hospodaření v oddělení marketingu. 

 Návrh přesunutí bodu 10. Informace z RVŠ, jako bod 4. Za nově navržený bod 3. Interpelace na 

vedení univerzity ohledně čerpání prostředků a hospodaření v oddělení marketingu. 

Hlasování o upraveném programu jednání AS: 

pro: 35  proti: 0  zdrželo se: 0 

Usnesení: 

AS JU přijímá navržené změny v programu a dále bude jednat podle jeho upravené verze. 
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Upravený program zasedání po schválení navržených změn: 

1. Mandátové a organizační záležitosti. 

2. Volba místopředsedy AS JU z řad studentů. 

3. Interpelace na vedení univerzity ohledně čerpání prostředků a hospodaření v oddělení 

marketingu. 

4. Informace z Rady vysokých škol. 

5. Mzdový předpis JU. 

6. Dlouhodobý záměr JU na léta 2016-2020. 

7. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2016. 

8. Stipendijní řád JU. 

9. Vyhlášení a organizace volby kandidáta na funkci rektora JU. 

10. Studentská komora AS JU. 

11. Různé 

Ad bod 1) 

Mandátové a organizační záležitosti. 

Od 31. 8. 2015 proběhlo internetové hlasování o návrhu složení Hlavní volební komise pro doplňovací 

volby do AS JU na ZF JU. Ve stanoveném termínu, tedy do 3. 9. do 12 hod., se k návrhu složení HVK 

vyjádřilo 30 senátorek a senátorů, všichni kladně. 

HVK bude tedy pracovat ve složení (bez titulů): Předseda: Jan Másílko (FROV); členové: Monika 

Koupilová (ZF), Anna Šimková (ZF). 

Složení DVK schválil AS ZF JU. 

Rektor tedy vyhlásil doplňovací volby do AS JU na ZF JU 14. 9. 2015, tyto volby proběhnou v termínu 

2. – 3. 11. 2015. 

Předseda AS JU informoval, že na ZSF ukončila studium Elena Nevaeva a na její místo nastoupila 

Veronika Fialová. Na FF ukončil studium Marek Ollé a na jeho místo nastoupila Petra Kleinová. 

Předseda přivítal nové členy AS JU. 

Předseda AS JU apeloval na členy senátu, aby se poctivě účastnili zasedání AS JU a dali své práci v AS 

JU patřičnou prioritu. Zároveň vyzval, aby se senátoři účastnili i slavnostních aktů JU. Jejich účast je 

v poslední době velmi nízká. 

Ad bod 2) 

Volba místopředsedy AS JU z řad studentů. 

Navržení kandidáti: 

Michaela Syrová (PřF) 

Šimon Heller (PF) 

Kandidáti se stručně představili. 

Hlasování (tajné) 

1. kolo (hlasování kvalifikovanou většinou): 

Michaela Syrová: 19 hlasů 

Šimon Heller: 16 hlasů 
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Žádný z kandidátů nedosáhl kvalifikované většiny 

2. kolo (hlasování prostou většinou): 

Michaela Syrová: 14 hlasů 

Šimon Heller: 21 hlasů 

Kandidát Šimon Heller dosáhl s počtem 21 hlasů prosté většiny hlasů a stal se novým studentským 

místopředsedou AS JU. 

Předseda AS JU poblahopřál novému místopředsedovi AS JU a pozval jej k předsednickému stolu. 

Ad bod 3) 

Interpelace na vedení univerzity ohledně čerpání prostředků a hospodaření v oddělení marketingu 

rektorátu JU. 

Zástupce ekonomické komise Petr Šmilauer AS JU informoval o konkrétním případu podezření na 

předražení externí zakázky na grafický design pro cedule terénní stanice na Svalbardu. 

Reagoval kancléř JU, nejednalo se o zpracování cedulí, ale o grafické zpracování log JU na polární 

středisko JU (arktické výzkumné stanice Josefa Svobody) na Svalbardu. Grafiku financovala PřF JU 

nikoliv rektorát, který nabídl grafičku a pomáhal při zlevnění zakázky. Kancléř nabídl plnou součinnost 

ekonomické komisi senátu a nabídl jim jednání i nahlédnutí do kompletních podkladů k dané zakázce. 

Zástupci ekonomické komise AS JU nabídku přivítali, ale požadují také možnost nahlédnutí do 

podkladů týkajících se externích zakázek pro vizuální prezentaci JU, dosud objednaných v tomto roce. 

Krom podkladů (objednávky a doplňující specifikace obsahu) si přejí doložit způsob, jakým byl u těchto 

zakázek a také před uzavřením rámcové smlouvy s paní Folprechtovou na rok 2015 proveden průzkum 

trhu za účelem zjištění na trhu obvyklých cen. Kancléř a rektor se zavázali, že do 3. 12. 2015 předloží 

ekonomické komisi AS JU své písemné vyjádření k celé problematice a zpřístupní jim požadované 

doklady. 

Ad bod 4) 

Zprávy z Rady vysokých škol 

Zástupce JU v předsednictvu RVŠ, prorektor JU Michal Bauer informoval o posledním zasedání 

předsednictva RVŠ v polovině září 2015. Kromě představení nových ministerských náměstků byly na 

programu jednání „evergreeny“ související s vývojem novely vysokoškolského zákona. Jednoznačným 

trendem ve financování veřejných vysokých škol zůstává to, že výsledky vysokých škol rostou (vysoké 

školy jsou výkonnější), zatímco finance na jejich fungování stále klesají. RVŠ opakovaně vyzývá k 

tomu, aby byl pokles financí pro vysoké školství nejen zastaven, ale aby konečně začal růst. Dalším 

bodem jednání předsednictva RVŠ byla situace související se stále chybějícím hodnocením výsledků 

VaV za rok 2014. RVŠ opakovaně vyzývá k tomu, aby byla situace co nejdříve vyřešena. RVŠ se 

zabývala také etickými aspekty vysokoškolského studia. Jednalo se zejména o etiku psaní a vedení 

závěrečných, vysokoškolských prací. Michal Bauer považuje tuto otázku za zásadní a tlumočil AS JU 

výzvu předsednictva RVŠ, aby akademické senáty a řídící orgány univerzit věnovaly náležitou 

pozornost otázce podvodného jednání při psaní a tvorbě kvalifikačních prací. 
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Záznam z 6. zasedání předsednictva Rady vysokých škol uskutečněného dne 17. září 2015, o kterém 

Bauer informoval, a jehož součástí je i stanovisko RVŠ k organizovanému podvodnému jednání 

v souvislosti s tvorbou závěrečných prací, je připojen jako příloha k tomuto zápisu (Příloha č. 1). 

S informacemi ze Studentské komory RVŠ vystoupila zástupkyně JU ve SK RVŠ Barbora Stuhlová. 

Naše delegátka byla na posledním zasedání SK RVŠ zvolena její místopředsedkyní. 

Předseda AS JU poděkoval Barboře Stuhlové za její činnost v SK RVŠ a gratuloval jí k získané funkci. 

Ad bod 5) 

Mzdový předpis JU. 

S komentářem k tomuto bodu vystoupil nejprve rektor JU jako předkladatel navrhovaného předpisu. 

Zdůraznil, že přípravě dokumentu byla věnována značná péče a podle něj se jedná o kvalitní dokument. 

S detailnějším představením dokumentu vystoupila kvestorka JU. Oproti stávajícímu mzdovému 

předpisu JU se jedná o poměrně převratný návrh. 

Předseda AS JU otevřel debatu. 

Senátorka Monika Březinová vznesla dotaz, zda záměrem bylo omezení mzdových nákladů univerzity. 

Kvestorka JU odpověděla, že to tak není, a že omezení mzdových nákladů univerzity je dáno parametry 

rozpočtu. 

Rektor doplnil, že problémem je vnitřní hodnocení pracovníků především v akademické sféře. Půjde 

o nové nastavení vnitřního systému hodnocení. Bude to nutné i v kontextu chystané novely 

vysokoškolského zákona. 

K návrhu změny mzdového předpisu JU probíhala živá a dlouhá diskuse. Vznesena byla řada dotazů, 

na které zástupci rektorátu odpovídali. Senát měl celou řadu výhrad i kritických připomínek 

k předloženému dokumentu. Byly to zejména tyto: 

 Vágní stanovení kritérií pro stanovení mzdy v rámci konkrétních pracovních tříd. 

 Obava z posilování pravomocí přímo nadřízených pracovníků. Nejistota může plynout i při 

dobré vůli vedoucího pracovníka z volného výkladu předpisu a šíře rozpětí navrhovaných 

mzdových tarifů. Někteří senátoři vyjadřovali obavu z vytvoření prostoru pro možné 

zvýhodňování určitých pracovníků na úkor jiných. 

 Někteří senátoři viděli riziko v nepřipravenosti vnitro-univerzitních/vnitro-fakultních 

evaluačních mechanismů na implementaci nového mzdového předpisu v předloženém znění. 

 Flexibilita obou mzdových složek (tarif, výkonnostní prémie). Někteří senátoři navrhovali fixní 

tarifní složku (bez časové progrese) a flexibilní složku výkonnostní prémie (prostor pro 

ohodnocení konkrétních pracovníků na základě jejich potřebnosti a pracovních výkonů) 

 Možnost měnit obě platové složky každých 12 po sobě jdoucích měsíců. 

 Nejasnost důvodů k přesunu osobního příplatku z nárokovatelné složky mzdy do 

nenárokovatelné mzdové složky. 

 Nedostatečná komunikace o připravovaném návrhu ze strany vedení JU a vedení fakult nejen 

se senátory AS JU, ale i na některých fakultách. 

 Nedostatečně odůvodněné vysoké rozpětí příplatků za vedení. 

 Absence explicitní zmínky o tom, že každou valorizaci mzdového přepisu schvaluje AS JU. Na 

tuto námitku bylo odpovězeno, že mzdový předpis je vnitřním předpisem JU a dokumenty 
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tohoto typu musí být ze zákona předloženy senátu ke schválení. Znění bodu 2, čl. 24, 

předloženého dokumentu je ale i tak nepřesné, když říká, že: „valorizaci mzdových tarifů 

schvaluje rektor.“ Rektor valorizaci spíše navrhuje a předkládá ji senátu ke schválení. 

Předseda koordinační odborové rady JU Jan Cihlář dostal prostor se vyjádřit k navrhovanému 

mzdovému předpisu. Jeho vyjádření bylo krátké a zdůraznilo jen to, že v dokumentu jsou povedená i 

méně povedená místa. Na závěr svého vystoupení odkázal k dokumentu „Stanovisko KOR JU k 

předloženému návrhu Mzdového předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ ze dne 30. 6. 

2015, který byl senátorům rozeslán již počátkem července a připomenut e-mailem senátorky Březinové 

bezprostředně před jednáním AS JU. 

Jan Samohýl navrhl, aby bylo hlasování o tomto dokumentu odloženo a rektorát aby zohlednil 

v dokumentu návrhy senátorů, které zazněly v diskusi. 

Předseda AS JU reagoval tím, že to není možné, leda že by předkladatel svůj návrh stáhl, jinak musí být 

o dokumentu hlasováno. 

Vystoupil rektor, který řekl, že návrh nestáhne. Zdůraznil však, že je rád za podněty senátu a jeho 

spolupráci, ať už dopadne hlasování jakkoliv. 

Slovo dostal ještě předseda správní rady JU, který se vyjádřil jak k návrhu mzdového předpisu, tak 

k diskusi, která proběhla. 

Hlasování o předloženém Mzdovém předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 

pro: 4  proti: 8  zdrželo se: 23 

Usnesení: 

AS JU neschvaluje Mzdový předpis Jihočeské univerzity V Českých Budějovicích v předložené 

podobě. 

Ad bod 6) 

Dlouhodobý záměr JU na léta 2016-2020. 

Debata o Dlouhodobém záměru JU na léta 2016-2020 proběhla již na předchozím zasedání AS JU dne 

9. 6. 2015. Poté proběhlo připomínkové řízení a ze strany předkladatele dokumentu i vypořádání 

jednotlivých připomínek, kterých bylo prostřednictvím koordinátora legislativní komise AS JU zasláno 

celkem 69. 

Místopředseda AS JU otevřel debatu. 

S připomínkami vystoupil senátor Ondr. Reagoval senátor Štěch, že je škoda, že připomínky nebyly 

zaslány v červnu v rámci připomínkového řízení. Senátor Ondr nebyl na minulém zasedání přítomen a 

tak je vznesl dnes. Nicméně jak uvedl, nepovažuje je za tak závažné, aby ohrozily hlasování o 

předloženém dokumentu. 

Senátor Šmilauer se dotázal, zda se podle nového dlouhodobého záměru počítá se zrušením fondu 

FRIM. Paní kvestorka odpověděla, že v podstatě ano. 

Proběhla další krátká diskuse. 

Závěrem vystoupil předseda správní rady JU a informoval o debatě k předloženému dokumentu na půdě 

správní rady JU. 

Hlasování o předloženém návrhu Dlouhodobého záměru JU na léta 2016-2020: 

pro: 33  proti:0   zdrželo se: 3 
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Usnesení: 

AS JU schvaluje Dlouhodobý záměr JU na léta 2016-2020 v předložené podobě. 

Ad bod 7) 

Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2016. 

Rektor představil aktualizaci dlouhodobého záměru JU pro rok 2016. Tento dokument je zpracován 

s ohledem na nový návrh Dlouhodobého záměru JU na léta 2016-2020. 

Kancléř univerzity vysvětlil, proč senátoři dostali postupně 2 verze stejného dokumentu. V průběhu jeho 

přípravy došlo k vrácení dokumentu správní radou JU, která vyžadovala jeho větší přehlednost. Novou 

(přehlednější) verzi pak dostali senátoři také k dispozici. V systému však byla ponechána k nahlédnutí 

i starší verze, aby bylo zřejmé, co bylo změněno. 

Proběhla krátká diskuse ke konkrétním bodům předloženého dokumentu. 

Hlasování o předloženém návrhu aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2016: 

pro: 34  proti: 0  zdrželo se: 1 

Usnesení: 

AS JU schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru JU pro rok 2016 v předložené podobě. 

Ad bod 8) 

Stipendijní řád JU 

Změny v předloženém dokumentu představil prorektor JU pro studijní záležitosti Miroslav Papáček. 

Hlavní změnou je možnost získat stipendia i pro studenty kombinovaného studia, což dosud nebylo 

možné. Ostatní změny jsou jen kosmetické. K předkládanému dokumentu neměli senátorky a senátoři 

žádné dotazy. Předseda tedy přistoupil k hlasování bez rozpravy. 

Hlasování o navrhovaných změnách ve Stipendijním řádu JU: 

pro: 34  proti: 0  zdrželo se: 0 

Usnesení: 

AS JU schvaluje změny ve Stipendijním řádu JU v předložené podobě. 

Ad bod 9) 

Vyhlášení a organizace volby kandidáta na funkci rektora JU. 

Předseda AS JU připomněl všechny předpisy související s nadcházejícím úkolem AS JU zvolit 

kandidáta na funkci rektora, neboť se blíží konec funkčního období rektora stávajícího. 

Předseda AS JU podle dosavadních zvyklostí navrhl, aby volební komise pro tuto volbu pracovala ve 

složení: Předseda senátu (Doskočil), místopředsedové (Nagy, Heller) a koordinátor legislativní komise 

(Štěch). 

Proti návrhu složení volební komise nebyly vzneseny žádné námitky. Nikdo z přítomných senátorek 

a senátorů také nenavrhl její rozšíření. 

Předseda AS JU předložil senátu tři návrhy možného harmonogramu: rychlou, střední a pomalou. 

O návrzích bylo postupně hlasováno. 
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Rychlá varianta s volbou kandidáta na rektora 24. 11. – 5 hlasů 

Střední varianta s volbou kandidáta na rektora 8. 12. 2015 – 22 hlasů 

Pomalá varianta s volbou kandidáta na rektora 15. 12. 2015 – 7 hlasů 

Usnesení: 

AS JU preferuje střední variantu časového harmonogramu volby kandidáta na rektora. 

V rámci zvolené varianty harmonogramu proběhla ještě volba dne pro svolání akademické obce JU, kde 

by se měli představit kandidáti na funkci rektora. Hlasováno bylo postupně o třech možnostech. 

23. 11. -24 hlasů 

24. 11. – 0 hlasů 

25. 11. – 6 hlasů 

Usnesení: 

AS JU preferuje, aby shromáždění akademické obec JU, kde se představí kandidáti na rektora 

JU, proběhlo 23. 11. 2015. 

Návrh harmonogramu volby kandidáta na rektora JU zohledňující preference senátu, o kterých bylo 

hlasováno, je tedy následující: 

Vyhlášení volby 20. 10. 2015 

Podávání návrhů kandidátů do 6. 11. 2015 do 14 hodin 

Zveřejnění seznamu kandidátů souhlasících s kandidaturou 13. 11. 2015 ve 12 hodin 

Možnost vznesení připomínek k navrženým kandidátům do 20. 11. 2015 do 12 hodin 

Shromáždění akademické obce, představení kandidátů 23. 11. 2015 ve 14 hodin 

Zasedání AS JU, volba kandidáta na funkci rektora 8. 12. 2015 ve 14 hodin 

Hlasování o vyhlášení voleb kandidáta na rektora JU, složení volební komise a harmonogramu volby: 

pro: 32  proti: 0  zdrželo se: 1 

Usnesení: 

AS JU vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora JU, souhlasí s navrženým složením volební 

komise a stanovuje pro tuto volbu následující harmonogram: 

Vyhlášení volby 20. 10. 2015 

Podávání návrhů kandidátů do 6. 11. 2015 do 14 hodin 

Zveřejnění seznamu kandidátů souhlasících s kandidaturou 13. 11. 2015 ve 12 hodin 

Možnost vznesení připomínek k navrženým kandidátům do 20. 11. 2015 do 12 hodin 

Shromáždění akademické obce, představení kandidátů 23. 11. 2015 ve 14 hodin 

Zasedání AS JU, volba kandidáta na funkci rektora 8. 12. 2015 ve 14 hodin 
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Ad bod 10) 

Studentská komora AS JU. 

Zástupce studentské komory AS JU Šimon Heller informoval o tom, že studentská komora AS JU 

zorganizuje setkání studentů s kandidáty na rektora nad rámec plánovaného shromáždění akademické 

obce JU. 

 

Ad bod 11) 

Různé 

(1) Předseda AS JU informoval o tom, že rektor JU a rektor MU nebyli opětovně pozváni panem 

prezidentem na slavnostní shromáždění při příležitosti oslav státního svátku dne 28. října 2015. 

Navrhl také, aby AS JU vydal k tomuto kroku prezidenta ČR stanovisko stejně, jako tomu bylo 

vloni. 

AS JU zformuloval následující návrh vyjádření, o kterém dal předseda AS JU hlasovat: 

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích opětovně vyjadřuje hluboké 

znepokojení nad skutečností, že prezident republiky stejně jako v uplynulých dvou letech 

nepozval na slavnostní shromáždění při příležitosti oslav státního svátku dne 28. října rektora 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., a rektora 

Masarykovy univerzity v Brně doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. 

Uvedené počínání chápeme jako projev neúcty vůči vysoké škole, již rektor reprezentuje, 

považujeme jej za nedůstojných oslav státního svátku a nehodné prezidenta republiky. Plně se 

ztotožňujeme s prohlášením České konference rektorů ze dne 16. října 2015 a vyjadřujeme 

podporu rektorům, kteří se na protest slavnostního shromáždění nezúčastní. 

Hlasování o vyjádření AS JU k opětovnému nepozvání některých rektorů na slavnostní 

shromáždění při příležitosti oslav státního svátku dne 28. října: 

pro: 33  proti: 0  zdrželo se: 0 

Usnesení: 

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích opětovně vyjadřuje 

hluboké znepokojení nad skutečností, že prezident republiky stejně jako v uplynulých 

dvou letech nepozval na slavnostní shromáždění při příležitosti oslav státního svátku dne 

28. října rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. RNDr. Libora 

Grubhoffera, CSc., a rektora Masarykovy univerzity v Brně doc. PhDr. Mikuláše Beka, 

Ph.D. 

Uvedené počínání chápeme jako projev neúcty vůči vysoké škole, již rektor reprezentuje, 

považujeme jej za nedůstojné oslav státního svátku a nehodné prezidenta republiky. Plně 

se ztotožňujeme s prohlášením České konference rektorů ze dne 16. října 2015 a 

vyjadřujeme podporu rektorům, kteří se na protest slavnostního shromáždění nezúčastní. 

Následující zasedání AS JU věnované volbě kandidáta na rektora JU je naplánováno na 8. 12. 2015. 

Následující řádné zasedání AS JU je naplánováno na 15. 12. 2015.  
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Příloha č. 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zá zn a m  

 

z 6. zasedání předsednictva Rady vysokých škol 

uskutečněného dne 17. září 2015 

Zasedání se zúčastnilo 32 členů předsednictva (z 58 řádných členů), 3 předsedové 

pracovních komisí a 12 hostů. 

Průběh jednání 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil předseda Rady vysokých škol (dále RVŠ) doc. Fischer, který uvítal členy 

Předsednictva RVŠ (dále P RVŠ). Dále přivítal předsedu České konference rektorů (dále ČKR) prof. 

Tomáše Zimu, místopředsedu ČKR prof. Medka, náměstka ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy pro VŠ a výzkum Ing. Plagu, náměstkyni pro řízení sekce legislativy a strategie MŠMT 

Mgr. et Mgr. Prudíkovou a ředitelku odboru VŠ MŠMT Mgr. Gondkovou, poradkyni předsedy vlády 

ČR PaedDr. Gajdůškovou, zástupce Akademie věd ČR místopředsedu prof. Jana Zimu, zástupce 

Vysokoškolského odborového svazu (dále VOS) Ing. Bartáka a RNDr. Dolanského, předsedkyni 

Asociace knihoven VŠ (dále AKVŠ) PhDr. Machytkovou, zástupce Ministerstva obrany Mgr. Steidla, 

ředitelku Centra pro studium VŠ Ing. Šebkovou, jakož i další hosty. 

Za členy návrhové komise byli navrženi doc. Fischer, JUDr. Hodulík, prof. Opatrný,  

doc. Pospíšil, Mgr. Štěrbová, RNDr. Popela a JUDr. Valová  

Za skrutátory byli navrženi Ing. Macháčková a JUDr. Hodulík. 

P RVŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně schválilo předložené návrhy. 

Doc. Fischer informoval o vypuštění projednávání bodu Zprávy o činnosti Studentské komory Rady 

vysokých škol a doplnění dvou bodů programu: Problematika OP VVV, Etické otázky. 

P RVŠ počtem 32 kladných hlasů jednomyslně schválilo návrhy na změnu programu. 

2. Vystoupení hostů 

Předseda České konference rektorů (dále ČKR) prof. Tomáš Zima pozdravil přítomné, poděkoval 

za pozvání. Ve svém vystoupení informoval o jednáních, která proběhla během letních měsíců a začátku 

září, týkajících se novely zákona o VŠ, dále informoval o věcném záměru zákona o podpoře vědy a 

výzkumu, u kterého bylo zahájeno připomínkové řízení. Následně se vyjadřoval k financování VŠ. 

Sdělil, že dle informace ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (dále ministryně) by rozpočet na 

rok 2016 měl být v intencích roku 2015. Informoval o tom, že se chystá novela zákona o veřejných 

zakázkách. Bylo zahájeno připomínkové řízení k této novele.  

Dále vystoupila náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie MŠMT Mgr. et Mgr. 

Prudíková, která podrobně informovala o jednáních k pozměňovacím návrhům poslanců k návrhu 

novely zákona o VŠ. Následně proběhla rozsáhlá diskuse. 
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Dále vystoupil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Robert Plaga, 

Ph.D. Poděkoval členům RVŠ a členům pracovních skupin za práci při připomínkování návrhu zákona 

o VŠ a podzákonných norem. Doplnil informace, které sdělila náměstkyně pro řízení sekce legislativy 

a strategie MŠMT Mgr. et Mgr. Prudíková. Následně vystoupil v dalších bodech programu. 

Poté vystoupili se svojí zdravicí hosté: poradkyně předsedy vlády PaedDr. Gajdůšková, která 

sdělila, že předá informace z jednání předsedovi vlády ČR, dále vystoupil místopředseda Akademie věd 

ČR prof. Jan Zima a předsedkyně Asociace knihoven VŠ PhDr. Machytková. Ředitel 

Vysokoškolského odborového svazu Ing. Barták vyjádřil nespokojenost s návrhem rozpočtu VŠ a 

sdělil, že VOS by přivítal vytvoření novodobé koncepce vývoje ve školství a vědě. Následně vystoupil 

ředitel strategie TA ČR Lukáš Kačena, který informoval o připravovaných veřejných soutěžích TA ČR 

v programech DELTA a BETA.    

3. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ 

Předseda RVŠ doc. Fischer informoval o tom, že dne 24. 9. 2015 se uskuteční závěrečná 

konference projektu IPN KREDO s podtitulem „KREDO končí, teď je to na Vás“. Dále 

informoval o 16. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (dále 

VVVKMT), která se uskutečnila dne 3. 9. 2015 a o 17. schůzi VVVKMT, která byla přesunuta 

na den 15. 10. 2015. Na programu této schůze bude vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Dlouhodobý záměr vzdělávání na období 2015 – 2020. 

Doc. Fischer informoval, že na dotaz České televize k aktuální situaci akreditací na 

Univerzitě Jana Amose Komenského sdělil, že RVŠ nebude vstupovat do interních jednání 

jednotlivých škol. 

Poté doc. Fischer společně s místopředsedkyní RVŠ Mgr. Štěrbovou informovali o 

zasedání Akreditační komise, které se uskutečnilo ve dnech 14. – 16. 9. 2015. Dále sdělil, že 

dne 8. 10. 2015 se s krátkým vystoupením zúčastní slavnostního zahájení akademického roku 

2015/2016 vysokých škol ČR na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.  

Doc. Fischer sdělil, že Rada VŠ obdržela pozvánku na nekolikadenní program kampaně 

„Evropa beze zdí“, který probíhal ve dnech 13. – 16. 9. 2015.  

Informoval o tom, že Rada VŠ ve svých komisích zpracovala připomínky k návrhům novely 

autorského zákona, k pravidlům financování, k návrhu zákona o sběru vybraných dat pro účely 

monitorování a řízení veřejných financí a k návrhu vyhlášky týkající se nelékařských povolání. 

Dále sdělil, že RVŠ obdržela žádost o připomínkování Návrhu Smlouvy o vzájemném uznávání 

vysokoškolských titulů a vysokoškolských diplomů mezi vládou ČR a vládou Čínské lidové 

republiky. Tímto návrhem se bude zabývat Legislativní komise RVŠ. 

V závěru svého vystoupení doc. Fischer informoval o aktuálních nominacích za RVŠ. Do 

Národního kvalifikačního rámce Rada VŠ nominovala JUDr. Valovou, prof. Noskieviče a Bc. 

Zimu, na Cenu Františka Běhounka prof. Anzenbachera a do Mezirezortní pracovní skupiny 

pro podporu nadání Mgr. Bulanta. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Rada VŠ bere na vědomí Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ. 

4. Zpráva ze Studentské komory Rady VŠ 

Předseda SK RVŠ Ing. Roubík formou zaslané prezentace informoval o činnosti Studentské 

komory Rady VŠ (SK RVŠ) v období od 5. zasedání Předsednictva Rady VŠ. Z činnosti Předsednictva 

SK RVŠ zmínil 8. schůzi, která se uskutečnila dne 10. 9. 2015. Zvláště pak informoval o tom, že SK 

RVŠ udělí letos již posedmé ve své historii Cenu Jana Opletala. Nominace pro letošní ročník budou 

otevřeny 15. září 2015 a budou trvat do 23. října 2015. Cena Jana Opletala se uděluje osobnosti nebo 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/6p3_Zprava-o-cinnosti-SK-RVS.ppt
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skupině osobností za výjimečný přínos pro akademickou obec, hájení akademických práv a svobod či 

za významné přispění k boji proti bezpráví.   

Předsednictvo Rady VŠ počtem 29 kladných hlasů jednomyslně schválilo usnesení: 

Rada VŠ bere na vědomí zaslanou Zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ.  

5. Legislativní informace 

JUDr. Hodulík informoval o stavu projednávání návrhu novely zákona o VŠ. Informoval 

o jednáních pracovních komisí RVŠ – Legislativní, Pro strategie a rozvoj VŠ a členů Předsednictva 

Rady VŠ, která se uskutečnila během července a srpna. Následně se věnoval znění podzákonných 

předpisů a zmínil usnesení přijatá na zasedání pracovních komisí dne 26. 8. 2015. Následně proběhla 

rozsáhlá diskuse nad návrhem usnesení a po předložení pozměňovacích návrhů bylo přijato usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 24 kladných hlasů, 2 se zdrželi, přijalo usnesení: 

Rada VŠ v souvislosti s úpravou § 24 v novele VŠ zákona na základě poslaneckého návrhu 

připravovaného společně s MŠMT k vymezení pravomocí fakult, které statutem nelze fakultě odebrat, 

doporučuje, aby byly zahrnuty zejména pravomoci týkající se:  

- ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizace fakulty   

- habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem 

- zaměření a organizace vzdělávací a tvůrčí činnosti 

Rada VŠ doporučuje, aby návrh úpravy statutu vysoké školy směřující k přidělení dalších 

pravomocí fakultě uvedených v § 24 mohl akademickému senátu vysoké školy vedle rektora také 

předložit akademický senát fakulty. 

Rada VŠ žádá členy užšího předsednictva Rady VŠ a zástupce Rady VŠ v pracovní skupině 

MŠMT, aby v návaznosti na předcházející usnesení sněmu Rady VŠ dne 21. 5. 2015 a Předsednictva 

Rady VŠ dne 18. 6. 2015 jednali s MŠMT o redukci rostoucí administrativní zátěže vyplývající z 

připravovaných předpisů a o jejich racionálním zjednodušení v souladu s cíli novely zákona o VŠ. 

Rozsáhlé administrativní požadavky vyplývající z připravovaných standardů ohrožují vysoké školy 

novou administrativní zátěží a významně mohou omezit deklarovanou autonomii a samosprávu 

vysokých škol. Rada VŠ vítá vstřícné vyjádření náměstka MŠMT pro vysoké školy k žádosti Rady VŠ 

o maximální možné zjednodušení akreditačních standardů za účasti reprezentací VŠ. 

Rada VŠ dále s ohledem na existující a připravované poslanecké pozměňovací návrhy k novele 

zákona o vysokých školách považuje za zásadní zajistit, aby v rozvíjejících se diskusích  

nebyla přehlížena stanoviska, která byla systematicky a reprezentativně shromážděna z akademické 

obce VŠ a následně zprostředkována její vrcholnou demokraticky volenou reprezentací - Radou 

vysokých škol. 

JUDr. Hodulík poté pozval členy Předsednictva Rady VŠ a členy legislativní komise na jednání, 

které se uskuteční dne 21. 9. 2015 v 11 hodin ve Velké zasedací síni historické budovy Karolina. Na 

programu bude projednávání problematických bodů spojených s institucionální akreditací v novele 

zákona o VŠ a aktuální znění návrhu textu Smlouvy o vzájemném uznávání vysokoškolských titulů a 

vysokoškolských diplomů mezi vládou ČR a vládou Čínské lidové republiky.  

6. Stanovisko k Policejní akademii 
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Předsednictvo Rady VŠ počtem 25 kladných hlasů, 1 se zdržel, přijalo usnesení, které podpořila i 

Studentská komora Rady VŠ. 

Ve věci právního statutu Policejní akademie Rada VŠ podporuje zachování stávajícího stavu tak, 

jak je popsán v současné verzi návrhu novely zákona o vysokých školách a v souladu s podporou 

autonomie vysokých škol odmítá poslanecký návrh na změnu právního statutu Policejní akademie, 

podle kterého by se PA ČR měla stát  organizační součástí Ministerstva vnitra. 

7. Ekonomické informace 

Obsahem vystoupení předsedkyně Ekonomické komise Rady VŠ JUDr. Valové byla informace 

o jednání Reprezentativní komise, které se uskutečnilo dne 24. 6. 2015, návrh zákona o sběru vybraných 

dat pro účely monitorování a řízení veřejných financí, změna přílohy č. 5 Pravidel pro rozdělování 

příspěvků a dotací VVŠ a návrh státního rozpočtu 2016. Informovala o tom, že požadavky z usnesení 

Předsednictva Rady VŠ dne 18. 6. 2015, které uplatnili zástupci RVŠ na jednání Reprezentativní komise, 

byly ze strany pana náměstka akceptovány. Dále sdělila, že k návrhu ministerstva ke změně metodiky 

rozpisu normativní části rozpočtu VŠ pro rok 2016 byly požadavky ze strany RVŠ předneseny a ze 

strany pana náměstka akceptovány včetně požadavku na informativní provedení rozpočtových výpočtů 

na jednotlivé VVŠ i pro rok 2016.  

JUDr. Valová informovala o společném jednání komisí ekonomické, legislativní a pro strategii 

a rozvoj VŠ k návrhu zákona o sběru vybraných dat pro účely monitorování a řízení veřejných financí, 

které se uskutečnilo dne 26. 8. 2015. Připomínky, které vzešly z tohoto jednání, byly projednány užším 

Předsednictvem RVŠ a zaslány na Ministerstvo financí ČR.  

Dále předložila stanovisko zástupců Rady VŠ v Reprezentativní komisi k návrhu změny přílohy č. 

5 Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací VVŠ. Zdůraznila, že podkladem bylo opět společné 

jednání komisí dne 26. 8. 2015:  

 RVŠ s předloženým doplněním Přílohy č. 5 v čl. 1 o navržený text nového odst. 3 souhlasí 

za podmínky úpravy čl. 1 odst. 1 poslední věty: “Za studentskou mobilitu ve smyslu písmene 

b) je považován výjezd studenta na zahraniční instituci za účelem studia nebo realizace praxe 

vyplývající ze studijního programu“. Vypustit konec věty …… za niž je studentovi udělen 

alespoň 1 kredit ECTS. 

Důvodem tohoto požadavku je neexistence uplatňování kreditových systémů ECTS u 

programů PhD na řadě VVŠ, což by fakticky vyřadilo mobility těchto studentů z možnosti jejich 

financování v rámci nově vyžadovaného rozsahu 85% příspěvku D. Stejný problém by mohl 

nastat i u škol, které sice kreditový systém u jednotlivých stupňů studijních programů uplatňují, 

nejsou však v rámci ECTS.  Zákonná povinnost uplatňování kreditového systému ECTS přitom 

není obecně stanovena.  

 

Dále JUDr. Valová porovnala specifické ukazatele státního rozpočtu pro MŠMT na rok 2015 s lety 

2016 až 2018, kde vycházela z podkladu pro jednání vlády ČR dne 9. 9. 2015. Zdůraznila, že oproti 

roku 2015 dochází v celkovém rozpočtu MŠMT pro rok 2016 k nárůstu o 4 343 670 tis. Kč. V rozpočtu 

VŠ však dochází k poklesu o 1 314 657 tis. Kč a v rozpočtu na vědu a výzkum dochází k poklesu o 

1 785 421 tis. Kč.  

V závěru svého vystoupení zmínila usnesení Sněmu RVŠ ze dne 21. 5. 2015 a Předsednictva RVŠ 

ze dne 19. 3. 2015 týkající se právě poklesu rozpočtu VŠ pro rok 2016 a vyjádření nesouhlasu s tímto 

stavem. 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/6p6_EIP170915.pptx


 

 
14 

Následně proběhla široká diskuse, ve které vystoupil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, 

vědy a výzkumu Ing. Plaga, který odpověděl na dotazy členů Předsednictva Rady VŠ k problematice 

financování VŠ. 

Doc. Talašová informovala o rozsáhlém materiálu, který byl rozpracován k problematice 

financování a vývoji počtu studentů v rámci projektu KREDO. Na 7. zasedání Předsednictva bude 

připravena k této problematice prezentace.  

Předsednictvo Rady VŠ počtem 26 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Rada VŠ důrazně protestuje proti návrhu státního rozpočtu oblasti vysokých škol pro rok 2016 

a střednědobého výhledu 2017, 2018. S odvoláním na svá usnesení z března a května 2015 považuje 

situaci VŠ při navrženém výrazném poklesu rozpočtu v roce 2016 za neúnosnou, zcela neodpovídající 

výkonu těchto škol a navíc naprosto kvalifikovaně neodůvodněnou v situaci, kdy roste HDP a mzdy 

veřejného sektoru.   

Rada VŠ žádá předsedu vlády a příslušné ministry o dorovnání státního rozpočtu pro oblast VŠ 

v roce 2016 minimálně na úroveň letošního roku a okamžité zahájení přípravy nového modelu 

financování VŠ pro roky následující.  

8. Problematika výzkumu 

Prof. Opatrný formou prezentace informoval o aktuálním dění v Komisi pro hodnocení výsledků 

výzkumných organizací a ukončených programů (dále KHV). Sdělil, že 17. 8. 2015 se uskutečnilo 

mimořádné jednání této komise. Dále informoval o věcném záměru zákona o podpoře výzkumu, který 

byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení. K projednání připomínek bylo svoláno společné 

jednání pracovní komise pro vědeckou činnost a legislativní komise na 30. 9. 2015. Dále sdělil, že Rada 

VŠ zaslala připomínky k dokumentu „Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory“.  

Prof. Opatrný sdělil, že vláda schválila prodloužení Metodiky 2013 do r. 2016 s modifikacemi, ve 

kterých došlo k úpravě harmonogramu. K Hodnocení 2014 sdělil, že před prázdninami byl soutěží 

vybrán dodavatel výpočtu a do konce roku by měly být hotové výsledky. Dále sdělil, že v KHV je 

většina členů nových a je vyvíjen tlak na implementaci „většiny závěrů IPN Metodika“. Úkolem KHV 

je Metodika 2017, ke které byla zatím schválena „východiska“, dalším úkolem KHV je systém 

hodnocení po r. 2017. Prof. Opatrný sdělil pro informaci, že zápisy z jednání KHV jsou zveřejněny na 

www.vyzkum.cz. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 26 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informace z oblasti výzkumu. 

9. Problematika OP VVV 

Místopředseda Rady VŠ doc. Pospíšil formou prezentace stručně informoval o připravovaných 

výzvách OP VVV. Jedná se o seznam výzev s předpokládaným datem jejich otevření/uzavření 

a velikostmi alokovaných částek. Doc. Pospíšil informoval o možných problémech spojených 

se zapojením VŠ do projektu. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 25 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí informaci o stavu a průběhu přípravy výzev OP VVV 

za účasti zástupců Rady VŠ. Předsednictvo Rady VŠ apeluje na MŠMT, aby do přípravy výzev OP 

VVV ve větší míře zapojilo věcnou sekci vysokých škol.  Předsednictvo Rady VŠ apeluje na MŠMT, 

http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/TO_info-z-vyzkumu-zari-2015.ppt
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACKA29HHJ5R
http://www.vyzkum.cz/
http://www.radavs.cz/wp-content/uploads/2015/04/MiPo_Opera%C4%8Dn%C3%AD-program-OP-VVV_17092015.pptx


 

 
15 

aby zvážilo možnost navýšení alokací na připravované výzvy ESF a ERDF pro vysoké školy a výzvy 

na podporu výzkumně orientovaných studijních programů.   

10. Etické otázky 

a) Stanovisko Rady VŠ k organizovanému podvodnému jednání v souvislosti 

s tvorbou závěrečných prací 

Prof. Zegzulka, předseda etické komise RVŠ, informoval o jednání etické komise v září 2015 

k problematice organizovaného podvodného jednání v akademické sféře. Etická komise navrhla jednání 

Rady VŠ k této problematice. Předsednictvo Rady VŠ přijalo za podpory Studentské komory Rady VŠ 

a po diskusi následující usnesení. 

Předsednictvo Rady VŠ počtem 23 kladných hlasů jednomyslně přijalo usnesení: 

Malá osvěta a nedostatečné působení odpovědných orgánů v oblasti řešení problematiky 

podvodného jednání v souvislosti s tvorbou závěrečných prací v akademické sféře vedlo ke vzniku 

zdánlivě legální, neosobní formy podnikání s cílem vytváření autorských prací v universitním školství 

za úplatu na zakázku.  

V ČR, stejně jako v jiných zemích, vznikly řetězce organizovaných kontaktů od zadavatelů 

k zpracovatelským strukturám vytvářejícím ročníkové, seminární, bakalářské, diplomové až doktorské 

práce za úplatu. V nabídce některých firem nechybí ani vyhotovení habilitačních prací v různém 

stádiu provedení. 

Tato situace je pro Radu VŠ, a to obě její komory akademickou i studentskou, zcela 

neakceptovatelná. Dle našeho názoru se jedná o specifické formy podvodu s porušováním zásad 

autorského zákona. Jsou devastována základní pravidla akademické etiky, snižována účinnost 

pedagogického procesu i úrovně výuky a tolerovány nepříznivé tendence vedoucí k negativním 

návykům pro vědeckou práci. 

Rada VŠ vyzývá řídící orgány a akademické senáty vysokých škol a fakult, aby seznámily s tímto 

stavem akademickou obec a vyvodily účinná opatření k eliminaci nepříznivých tendencí a tolerance 

podvodného jednání v universitním a vysokém školství.  

Mezi tato opatření může patřit například: 

 vyžadování pravidelných konzultací studenta s vedoucím práce; 

 důraz na praktickou činnost studenta, kterou bude obtížnější pořídit za úplatu, 

studentská práce bude zejména popisovat praktickou činnost; 

 omezení role seminárních prací zpracovávaných mimo školu jako jediného či 

nejdůležitějšího podkladu pro ukončení předmětu; 

 větší informovanost studentů a akademických pracovníků o etických tématech; 

 vytvoření celkového prostředí, v němž jsou etická témata diskutována a brána vážně; 

 motivování studentů k jejich aktivní pomoci při řešení otázek nepoctivého jednání, 

jehož jsou svědky; 

 podniknutí právních kroků proti podvádějícím studentům, zprostředkovatelským 

firmám i skutečným autorům odevzdávaných prací; 

 sdílení zkušeností s přijatými opatřeními s ostatními vysokými školami; 

 jednoznačnost právního prostředí a renesance akademických zvyklostí a tradic při 

zaujímaní postojů k podvodnému jednání. 

Příští řádné zasedání Předsednictva Rady vysokých škol proběhne dne 22. října 2015. 

http://www.radavs.cz/terminy/
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Příští řádné zasedání Sněmu Rady vysokých škol se bude konat dne 19. listopadu 2015. 

Zapsala: L. Míčková, redigovali M. Štěrbová, doc. Fischer 

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

