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15. ČINNOST STUDENTSKÉ KOMORY
15.1 Úvod
Kapitola shrnuje základní fakta týkající se působení Studentské komory Rady VŠ (dále
SK RVŠ) v uplynulém stálém zasedání. Věnuje se plnění strategických cílů vycházejících
z dlouhodobého záměru, programového prohlášení a pozičních dokumentů, situací v SK RVŠ
a jejímu postavení v Radě VŠ, spolupráci s partnery, zahraničním vztahům a hospodaření.
Stálé zasedání 2009 – 2011 bylo pro SK RVŠ poměrně náročným obdobím jak
z hlediska práce organizační, tak z hlediska práce programové. Již na počátku stálého
zasedání se SK RVŠ podílela na organizaci rozsáhlé mezinárodní konference – 17. Evropské
studentské konvence Evropské studentské unie. V průběhu celého stálého zasedání také
SK RVŠ aktivně reagovala na aktuální vývoj v oblasti vysokého školství. Vyjadřovala se
ke všem významným strategickým materiálům Vlády ČR i MŠMT v oblasti vysokého
školství a účastnila se jednání o přípravě věcných záměrů zákona o vysokých školách (2009,
2011) i jednání o reformě tzv. finanční pomoci studentům. V SK RVŠ docházelo v tomto
stálém zasedání poměrně často k personálním změnám, byť se ve srovnání se situací v letech
2006 – 2008 podařilo stabilizovat personální situaci, vnitřní politické poměry i posílit
profesionální zázemí.

15.2 Hlavní oblasti činnosti SK RVŠ
15.2.1 Strategické dokumenty, programová východiska
Ve stálém zasedání 2009 – 2011 se činnost SK RVŠ řídila třemi základními
programovými dokumenty: Dlouhodobým záměrem 2006 – 2010, Dlouhodobým záměrem
2011 – 2015 a Programovým prohlášením na roky 2009 – 2011. Tyto dokumenty stanoví
strategické priority a záměry SK RVŠ v oblastech rovnosti příležitostí v přístupu ke studiu
i v průběhu studia, postavení studujících v řízení, samosprávě a zajišťování kvality vysokých
škol, financování vysokého školství, rozvoje vědy a výzkumu, spolupráce s partnerskými
organizacemi a institucemi doma i v zahraničí a také vlastního rozvoje.
Konkretizace programových východisek i strategických záměrů obsahují zejména
poziční dokumenty SK RVŠ. Ve stálém zasedání 2009 – 2011 se SK RVŠ řídila všemi
pozičními dokumenty, přijatými v předchozích stálých zasedáních. SK RVŠ zpracovala a
přijala na jaře 2009 nový poziční dokument „Budoucnost akademické samosprávy“.
Programová východiska jsou také průběžně reflektována při přípravě stanovisek a dalších
veřejných vyjádření.
15.2.2 Reforma vysokého školství
Změny ve vysokém školství tvořily nejvýraznější část agendy SK RVŠ po celé stálé
zasedání. SK RVŠ navázala na svou činnost ve stálém zasedání 2006 – 2008, zejména na
připomínky a stanoviska k Bílé knize terciárního vzdělávání, kterou vzala Vláda ČR
na vědomí na svém zasedání 26. 1. 2009.
Zástupci SK RVŠ – předseda Ján Říha (UK) a předseda Legislativní komise Marek
Hodulík (UPOL) se také účastnili série zasedání, na nichž byl projednáván věcný záměr
zákona o terciárním vzdělávání.
SK RVŠ také začala v květnu 2009 jednat s hlavním garantem Individuálního projektu
národního Reforma terciárního vzdělávání (IPN RTV) Davidem Václavíkem o možném
zapojení do tohoto projektu. Její účast měla spočívat v konzultační činnosti a v participaci
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na plánovaných analýzách, které měly být v rámci tohoto projektu provedeny. Vzhledem
k dalšímu vývoji projektu, změnám v jeho vedení a jeho politické orientaci i k aktivitám,
které ve fázi realizace projekt obsahoval, však k hlubší spolupráci v této oblasti nedošlo.
Zástupci SK RVŠ se však zúčastnili setkání s experty OECD k posouzení Bílé knihy
terciárního vzdělávání, tiskový mluvčí SK RVŠ Miroslav Jašurek (UK) také vystoupil na
závěrečném diskusním panelu konference White Paper and Beyond: Tertiary Education
Reform in the Czech Republic. SK RVŠ také sledovala další aktivity IPN RTV, především
průzkum realizovaný mezi akademickými pracovnicemi a pracovníky a průzkum studujících,
jehož výsledky byly prezentovány v prosinci 2009. SK RVŠ vyjadřovala opakovaně zájem
podílet se na přípravě tohoto průzkumu, realizovaného v rámci mezinárodního projektu
EUROSTUDENT, ani v tomto případě však vedení projektu IPN RTV tento zájem
nereflektovalo. Výsledky průzkumu se SK RVŠ také zabývala na několika schůzích, na nichž
vystoupil hlavní odborný garant IPN RTV Jakub Fischer. Jeho prostřednictvím také
adresovala své připomínky realizačnímu týmu průzkumu, odpověď na ně však již neobdržela.
V roce 2009 SK RVŠ intenzivněji komunikovala s iniciativami akademických obcí,
které se vztahovaly k plánované reformě vysokého školství, a v září 2009 podpořila petici
Za odpovědnou reformu vědeckého výzkumu a vysokoškolského vzdělávání, která vyzvala
Vládu ČR k transparentní reformě hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a k přípravě
odpovědné a konsensuální reformy vysokého školství.
V období od února do června 2010 došlo – vzhledem k nadcházejícím volbám
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – jak k jistému útlumu aktivit IPN RTV, tak
k omezení aktivit směřujících ke změnám vysokoškolské politiky obecně. V červnu 2010
začaly politické strany ODS, TOP 09 a VV vyjednávat o budoucí vládní koalici; jedním z
jejích programových záměrů mělo být (dle zpráv v médiích) i zavedení školného na veřejných
vysokých školách. SK RVŠ se proto obrátila na předsedy těchto politických stran s otevřeným
dopisem, v němž je vyzvala, aby v budoucí vládě přistupovaly ke změnám vysokého školství
zodpovědně a zaměřily se na systémové řešení problémů v českém vysokém školství –
především na systém financování, nedostatečnou diverzifikaci vysokých škol a funkčnost
systému zajišťování kvality – nikoliv na zavádění školného, které negativně mění celý systém
vysokého školství. Tato výzva bohužel nebyla vyslyšena a zavedení konkrétní podoby
školného zůstalo hlavním cílem vládního programového prohlášení v oblasti vysokého
školství.
Počátkem srpna 2010 proběhla schůzka ministra školství Josefa Dobeše a náměstka
ministra pro vysoké školství a výzkum Kryštofa Hajna s užším předsednictvem SK RVŠ.
Jejím tématem byla zejména diskuse o dalším postupu ve věci reformy vysokého školství a
role národní studentské reprezentace v tomto procesu.
15.2.3 Příprava věcného záměru zákona o vysokých školách
Koncem února 2011 obdržela SK RVŠ první verzi nového věcného záměru zákona
o vysokých školách. Počátkem března se pak její předseda Miroslav Jašurek (UK) zúčastnil
prvního setkání MŠMT s vedením reprezentací vysokých škol, na kterém byl dohodnut další
postup projednávání věcného záměru. V návaznosti na toto jednání vznikla pracovní skupina
složená ze zástupců reprezentací vysokých škol, AV ČR a MŠMT, do níž SK RVŠ
nominovala tři své zástupce – Dominika Dvořáka (UJEP), Miroslava Jašurka (UK) a Samuela
Zajíčka (UK).
SK RVŠ také zpracovala k první verzi věcného záměru zákona o VŠ rozsáhlé
připomínky. Zaměřila se přitom zejména na postavení studujících v samosprávě vysokých
škol, změny v řízení vysokých škol a pravomocích jejích orgánů, na koncepci nového
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systému zajišťování kvality i diverzifikace vysokých škol. SK RVŠ se postavila zejména proti
snižování zastoupení studujících v akademických senátech veřejných vysokých škol a proti
zavedení školného. Žádala o poskytnutí podrobnějších zdůvodnění pro změny ve strukturaci
studia (zavedení krátkých programů) a navrhované úpravy v systému zajišťování kvality a
v pojetí docentských a profesorských míst na vysokých školách.
Zástupci SK RVŠ se zúčastnili všech jednání pracovní skupiny a pravidelně informovali
členky a členy komory o výsledcích jednání. Předsednictvo SK RVŠ přijalo k verzi věcného
záměru zákona o vysokých školách z 9. září 2011 stanovisko, v němž zásadně odmítá návrh
na snížení podílu studujících v akademických senátech vysokých škol, který nebyl výsledkem
jednání pracovní skupiny, a návrh na zavedení školného na vysokých školách.
15.2.4 Reforma finanční pomoci studentům
Plánované změny v oblasti finanční pomoci studentům (FPS) a příprava věcného
záměru zákona o FPS tvořily druhou nejvýznamnější část agendy SK RVŠ. Podle vyjádření
náměstkyně ministryně školství Jany Matesové měla SK RVŠ obdržet první výstupy
k připomínkování v únoru 2010. Příprava materiálů se však výrazně zpozdila a reprezentace
vysokých škol tak obdržely rozpracovanou koncepci – Plán implementace reformy finanční
pomoci studentům – až v polovině května, přičemž termín pro zaslání připomínek stanovený
MŠMT byl stanoven tak, že na prostudování materiálu s rozsáhlými připomínkami bylo
k dispozici pouze 10 kalendářních dní. Plán implementace měl být pro ukončení
připomínkového řízení předložen k projednání Vládě ČR. Vzhledem k tomu, že materiál
nebyl v průběhu přípravy diskutován s reprezentacemi vysokých škol, i vzhledem k tomu,
že drtivá většina připomínek SK RVŠ nebyla do materiálu zapracována a jejich odmítnutí
nebylo řádně zdůvodněno, požádala SK RVŠ dopisem ministryni školství, mládeže a
tělovýchovy Miroslavu Kopicovou, aby materiál stáhla z jednání vlády. Podobné stanovisko
zaujaly Česká konference rektorů a Univerzita Karlova v Praze. Plán implementace byl však
navzdory těmto nesouhlasným postojům projednán a vzat vládou na vědomí.
V prosinci 2010 pak MŠMT iniciovalo vznik Mezirezortní pracovní komise k FPS,
v níž zasedali zástupci ministerstev, reprezentací vysokých škol a dalších institucí
zainteresovaných na tématu. Předsedou komise byl jmenován kvestor VŠE Libor Svoboda.
SK RVŠ do této komise vyslala svého předsedu Miroslava Jašurka (UK), na jednom zasedání
jej zastoupil místopředseda pro organizaci a řízení Ondřej Haška (OU). Cílem mezirezortní
komise bylo projednat jednotlivé segmenty FPS (nevratné granty, půjčky na školné a živobytí,
zvláštní formy pomoci pro studující s hendikepem) tak, aby mohl na základě výsledku těchto
projednávání být připraven věcný záměr zákona o FPS. SK RVŠ tak obdržela
k připomínkování materiály k definici studenta a studentské domácnosti, systému
studentských praxí a zaměstnávání studujících a k základnímu studijnímu grantu. Ke všem
těmto materiálům byly zpracovány a ministerstvu včas poskytnuty připomínky.
SK RVŠ také navrhla vlastní východiska a koncepci účinné finanční pomoci při studiu.
Tento návrh pracoval – analogicky k jiným formám finanční pomoci ze strany státu – se
studiem jakožto specifickou životní situací a předpokládal, že různé formy pomoci budou
odvozeny z tohoto východiska. SK RVŠ v souladu s tím prosazovala zejména, aby formy
pomoci byly dostatečně diverzifikované a dokázaly tak odpovídat diverzitě životních situací
studujících. Východisko studia jako životní situace bylo sice zpracovatelským týmem reformy
FPS v deklaratorní rovině přijato, ovšem koncepce finanční pomoci, založená na univerzální
dávce (nevratné za – v porovnání se zahraničními modely, jimiž se reforma FPS inspiruje –
poměrně tvrdě stanovených podmínek), dodatečných dávkách určitým skupinám osob a
poskytování vratných půjček, se téměř nezměnila.
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SK RVŠ přivítala návrhy na výhodnější zaměstnávání studujících a zároveň větší sepětí
studentských praxí se studijními obory. Stejně tak ocenila posunutí věkové hranice rozhodné
pro nárok na FPS z 26 na 30 let – toto opatření se do značné míry shoduje s jednou z priorit
SK RVŠ v oblasti sociální dimenze studia. Připomínky SK RVŠ k definici studenta a
studentské domácnosti i připomínky ke studentským praxím byly zpracovatelským týmem
IPN RTV vypořádány; byť toto vypořádání obsahuje výše uvedené nedostatky, připomínky
k základnímu studijnímu grantu již vypořádány nebyly. Jednání mezirezortní komise také
provázely průtahy a zpoždění při přípravě materiálů ze strany IPN RTV a nejasnosti ohledně
dalšího průběhu reformy i stanovisek jednotlivých rezortů.
15.2.5 Národní kvalifikační soustava
Jedním z cílů Programového prohlášení SK RVŠ pro stálé zasedání 2009 – 2011 bylo
intenzivnější zapojení do přípravy kvalifikační soustavy v ČR. Tuto problematiku řeší jeden
z individuálních projektů národních MŠMT – IPN Q-Ram. Zástupci tohoto projektu Petr
Kolář a Jiří Nantl vystoupili na dvou schůzích SK RVŠ a zástupce SK RVŠ byl přizván
do Sboru expertů tohoto projektu, jehož úkolem je průběžně konzultovat výstupy jeho
jednotlivých fází.
15.2.6 Zajišťování kvality
Další z reformních projektů, do jehož činnosti se SK RVŠ zapojila, je IPN Zajišťování a
hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (zkráceně IPN Kvalita). Realizaci
projektu doprovázelo značné zpoždění jeho zahájení a toto zpoždění se zřejmě bude promítat i
do původních termínů očekávaných výstupů. SK RVŠ se do tohoto projektu bude zapojovat
zejména v oblasti studentského hodnocení kvality.
15.2.7 Oslavy Mezinárodního dne studentstva a Cena Jana Opletala
SK RVŠ ve stálém zasedání navázala na předchozí stálé zasedání a pořádala každoročně
u příležitosti Mezinárodního dne studentstva pochod a pietní shromáždění u pamětní desky
Jana Opletala a Václava Sedláčka v Žitné ulici v Praze. Na pietních shromážděních vystoupili
s projevy zástupci SK RVŠ (Ján Říha, Miroslav Jašurek), ČVUT (prorektoři Ladislav
Musílek, Josef Jettmar), UK (rektor Václav Hampl) a Studentské unie UK (Slaven Elčić).
V roce 2009 udělila SK RVŠ také Cenu Jana Opletala určenou osobnosti, která se
zasloužila o rozvoj akademické samosprávy a studentského hnutí, účast studentů
v akademické samosprávě, obhajobu práv studentů vysokých škol nebo o zapojení studentů
do veřejného dění. Laureátkou ceny za stálé zasedání Rady vysokých škol 2009 – 2011
se stala Kateřina Volná, studentka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Předání
ceny se uskutečnilo 17. listopadu 2009 na slavnostním koncertě Hudbou k výročí sametu
v pražském Rudolfinu.
V roce 2010 pak SK RVŠ rozšířila oslavy Mezinárodního dne studentstva o dvě veřejné
debaty o roli studujících (Národní technická knihovna) a reformě vysokých škol (VŠE) a
promítání krátkých filmů ze studentských protestů a diskusi se zástupci a zástupkyněmi
studujících z rakouské národní reprezentace a hnutí Uni Brennt!, která se věnovala
studentským protestům v Rakousku.
15.2.8 Rozvojové projekty
SK RVŠ ve spolupráci s Akademickým centrem studentských aktivit v Brně připravila
na rok 2009 projekt, který byl podán v rámci centralizovaných rozvojových projektů MŠMT.
Tento projekt se zaměřoval na podporu aktivních studujících a zlepšení podmínek studia
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na VŠ, především prostřednictvím podpory nástrojů zvyšování kvality vysokých škol,
podpory nástrojů Boloňského procesu a mapování silných a slabých stránek českého
vysokého školství ze studentského pohledu. Jeho cílem také bylo vytvořit společné zázemí
ACSA a SK RVŠ v Praze, které mělo poskytovat zázemí aktivním studentkám a studentům
pražských vysokých škol. Tento projekt MŠMT podpořilo, v návaznosti na rozhodnutí VUT,
které jej zaštítilo, však nebyl realizován.
Vybrané aktivity pak SK RVŠ zařadila do návrhu centralizovaného rozvojového
projektu, připraveného společně s ČVUT v Praze a UK v Praze na rok 2010, tento projekt
však nebyl podpořen.
15.2.9 Zahraniční spolupráce
V oblasti zahraniční spolupráce SK RVŠ navázala na Zahraniční strategii, přijatou
v předchozím stálém zasedání. Zástupci a zástupkyně SK RVŠ se ve stálém zasedání 2009 –
2011 zúčastnili všech pravidelných zasedání Evropské studentské unie (evropské studentské
konvence, plenární zasedání).
Významnou událostí pro SK RVŠ byla organizace 17. Evropské studentské konvence
(17. ESC), pravidelného setkání členských organizací ESU, které se koná dvakrát ročně vždy
v těch zemích, které předsedají Radě Evropské unie. 17. ESC byla mimořádnou událostí
z hlediska organizačního a koordinačního, SK RVŠ se také podílela na zajištění části
programu akce, jejímž hlavním tématem bylo posilování studentského hnutí a studentských
organizací v Evropě. Konference se konala ve dnech 14. – 19. února 2009, zúčastnilo se jí
přes 100 delegátek a delegátů z více než 30 členských organizací ES, její rozpočet přesáhl
1 000 000 Kč. Na její uspořádání přispělo MŠMT, ČVUT v Praze, UK v Praze, Magistrát hl.
m. Prahy a Pražská informační služba. V závěru konference přijali delegáti a delegátky
Pražskou deklaraci, která zdůrazňuje zejména význam zapojení studujících do řízení a
samosprávy vysokých škol, význam sociální dimenze a apeluje na členské země Boloňského
procesu, aby dodržovaly přijaté závazky a prosazovaly a zaváděly všechny jeho akční linie a
s nimi související nástroje.
Zástupci a zástupkyně SK RVŠ se účastnili také pravidelných zasedání evropské
federace doktorských kandidátů a kandidátek Eurodoc, koordinátor SK RVŠ pro Eurodoc
Jan Holeček (MU) působil v roce 2009 jako člen řídícího orgánu (Eurodoc Board), zástupci
SK RVŠ Jan Holeček a Václav Ježek (ZČU) se podíleli na organizaci plenárního zasedání
Eurodoc v roce 2009 na Slovensku. V letech 2010 a 2011 bylo působení SK RVŠ v Eurodoc
méně výrazné.
Předseda SK RVŠ se v březnu 2010 jako člen národní delegace zúčastnil konference
ministrů Boloňského procesu zodpovědných za vzdělávání k ukončené dekádě Boloňského
procesu, která se konala v Budapešti a Vídni.
SK RVŠ také ve stálém zasedání intenzivně rozvíjela spolupráci v rámci zemí
Visegrádské čtyřky. V únoru 2010 uspořádala setkání členských organizací této skupiny
v Praze na Vysoké škole obchodní, v červenci 2011 pak setkání na Anglo-americké vysoké
škole. Zástupci a zástupkyně SK RVŠ se také účastnili setkání skupiny V4(+) v Polsku,
na Slovensku a v Maďarsku. Skupina V4+ (Ázerbajdžán, ČR, Lucembursko, Maďarsko,
Polsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina) se také výrazněji profilovala při prosazování
společných zájmů a priorit na plenárních zasedáních ESU.
V roce 2011 se SK RVŠ rozhodla posílit spolupráci se svou nejbližší partnerskou
organizací na mezinárodní úrovni – slovenskou Študentskou radou vysokých škol Slovenskej
republiky (ŠRVŠ SR) a navázat tak na činnost společného Česko-slovenského koordinačního
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výboru. Zástupci a zástupkyně ŠRVŠ SR se zúčastnili výjezdní schůze SK RVŠ v březnu
2011 ve Šlapanicích u Brna, zástupci SK RVŠ pak navštívili květnové Valné zhromaždenie
ŠRVŠ SR v Jasnej. Na zasedání hosté prezentovali činnost národních reprezentací a dohodli
se na pravidelné a intenzivní úzké spolupráci obou organizací.
15.2.10 Spolupráce s partnery
Ve snaze naplnit co nejlépe své vytyčené cíle a priority spolupracovala Studentská
komora RVŠ v tomto stálém zasedání s řadou externích subjektů. Pro důslednější
systematizaci takové spolupráce přijala SK v listopadu 2010 Strategii jednání vůči vnějším
aktérům a reflektuje ji také ve svém Dlouhodobém záměru 2011 – 2015. Jedná se zejména
o následující aktivity:
 Úspěšně navázaná spolupráce z předchozích let s Akademickým centrem studentských
aktivit (ACSA) doznala jistého útlumu vzhledem k ekonomickým a personálním
změnám ve fungování partnerské instituce, ACSA nicméně zůstalo významným
partnerem SK RVŠ.
 Členové a členky SK RVŠ se aktivně zapojovali do činnosti pracovních skupin
Akreditační komise ČR. SK RVŠ dlouhodobě usiluje o intenzivnější zapojení
do zajišťování kvality ve vysokém školství, zabývala se tedy také vyhodnocováním
možností, jak spolupráci s AK ČR posílit a rozšířit.
 SK RVŠ má zástupce v Řídícím výboru programu ERASMUS, do konce roku 2010
jím byl Pavel Adámek, od března roku 2011 zastupuje SK Petr Soukeník. V roce 2009
také měla SK RVŠ svého zástupce ve výboru programu CEEPUS, kterým byl Dalibor
Jenne.
 Zástupci a zástupkyně SK RVŠ se podíleli na aktivitách projektu Bologna Experts 2009
– 2011. Participace z velké části spočívala v přímé aktivní účasti na akcích projektu,
v dubnu 2011 realizovala SK RVŠ v rámci tohoto projektu seminář s názvem
„Strukturované studium v kontextu současných změn ve vysokém školství“. Zástupcem
SK RVŠ v projektovém týmu Bologna Experts byl Miroslav Jašurek (UK).
 SK RVŠ ve stálém zasedání 2009 – 2011 nominovala také svého zástupce
Petra Jedelského (UK) do Sněmu AV ČR.
SK RVŠ spolupracovala i s občanským sektorem, zejména studentskými organizacemi a
iniciativami. Šlo o spolupráci spíše krátkodobého a „ad hoc“ charakteru, vázanou realizací
konkrétních akcí nebo koordinovaným postupem v konkrétních záležitostech.
SK RVŠ rovněž navázala volnou spolupráci s IPN Klíče pro život, který se zaměřuje na
uznávání neformálního vzdělávání. SK RVŠ spolupráci iniciovala s ambicí zpřístupnit tento
projekt zájmovým studentským organizacím, na jaře roku 2011 uspořádala pro jejich zástupce
a zástupkyně informační seminář, jehož se účastnili řešitelé projektu Klíče pro život. Obtížná
koordinace aktivit zainteresovaných subjektů a skutečnost, že interakce s projektem byla
zahájena až v průběhu jeho realizace, další spolupráci v zamýšleném smyslu výrazně
zpomalily.
15.2.11 Personální záležitosti a organizace
Ve Studentské komoře Rady vysokých škol měly v tomto stálém zasedání zastoupení
všechny veřejné i státní vysoké školy a část soukromých vysokých škol (až deset institucí).
Na první ustavující schůzi v lednu 2009 byl předsedou SK RVŠ zvolen Ján Říha (UK),
místopředsedkyní pro program a zahraniční záležitosti Lucie Šilerová (JAMU) a
místopředsedou pro organizaci a řízení Ondřej Haška (OU). Ján Říha setrval v pozici
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předsedy SK RVŠ do října 2009. V listopadu 2009 byl předsedou SK RVŠ zvolen Miroslav
Jašurek (UK), který tuto funkci zastával do konce stálého zasedání. Místopředsedkyně pro
program a zahraniční záležitosti Lucie Šilerová rezignovala na svoji funkci v říjnu 2009. Od
prosince téhož roku do března 2011 působil na této pozici Radovan Igliar (ČVUT).
SK RVŠ v lednu 2009 ustavila Komisi pro sociální a ekonomické záležitosti, v jejímž
čele stanul Pavel Adámek (UJEP) a Komisi pro vzdělávací a vědeckou činnost, které od února
téhož roku předsedala Kateřina Polínková (VŠB TUO). Předsedou Legislativní komise se stal
Marek Hodulík (UPOL). Předsedu Komise pro sociální a ekonomické záležitosti Pavla
Adámka vystřídal ve funkci v únoru 2011 Michal Melichárek (AAVŠ).
Členy předsednictva Rady VŠ se kromě předsedy a místopředsedů komory stali Marek
Hodulík a Pavel Adámek. Po rezignaci Pavla Adámka na funkci byl do předsednictva Rady
VŠ v dubnu 2011 nominován Petr Soukeník (MU). Koordinátorem pro Evropskou
studentskou unii byl od února do prosince 2009 Radovan Igliar. V listopadu 2010 byla
koordinátorkou pro ESU zvolena Tereza Jurečková (OU). Koordinátorem pro EURODOC byl
do dubna 2009 Václav Ježek (ZČU), následně na této pozici působila Hana Malaníková
(AMU). Jako koordinátor pro V4 působil nejprve Jiří Mašín (ČVUT), od září 2010 Ondřej
Lébl (UHK). Funkci tajemníka a tiskového mluvčího vykonával od ledna do listopadu 2009
Miroslav Jašurek. Od ledna do března 2010 působila na této pozici Jana Kitzlerová, od května
2010 Heda Čepelová.
V únoru 2010 předložila SK RVŠ sněmu Rady VŠ návrh na změnu Statutu Rady VŠ,
jehož cílem bylo vyřešit neuspokojivou situaci postavení náhradníků v SK RVŠ. Podle
původního znění statutu byli náhradníci členy pouze SK RVŠ, nikoliv Rady VŠ jako takové.
Tato situace znamenala pro fungování SK RVŠ problémy trojího druhu – náhradníci nemohli
zastupovat delegáty na zasedáních sněmu Rady VŠ, některé vysoké školy jim odmítaly
proplácet cestovní náklady na zasedání SK RVŠ a také míra jejich zapojení do práce SK RVŠ
byla limitována tím, že nebyli plnoprávnými členy Rady VŠ. SK RVŠ proto navrhla, aby se
náhradníci stali členy Rady VŠ stejně jako delegáti vysokých škol a zastupovali je v jejich
nepřítomnosti i na zasedáních sněmu Rady. Tento návrh na změnu Statutu Rady VŠ byl
4. sněmem Rady VŠ přijat.
V září roku 2010 schválila komora nové znění Organizačního řádu SK RVŠ. Provedené
změny reagovaly na zkušenost s organizací činnosti SK RVŠ a přizpůsobovaly se potřebám
běžného chodu komory. V reakci na rozvoj mezinárodní spolupráce SK RVŠ došlo
k redefinici agend tak, aby koordinace zahraniční a nadnárodní spolupráce spadala
do kompetencí místopředsedy pro zahraniční záležitosti. Změny se týkaly také fungování
komisí, byly vytvořeny podmínky pro systematickou profesionalizaci jejich personálního
zázemí.
Předsednictvo SK RVŠ systematicky řešilo aktivní zapojení všech svých členů a členek
do práce komory a jejích komisí. V návaznosti na své usnesení z léta 2010 řešilo
předsednictvo SK RVŠ dlouhodobou neúčast zástupců a zástupkyň konkrétních vysokých
škol přímým kontaktováním jejich akademických senátů či obdobných orgánů u soukromých
vysokých škol. V důsledku toho se podařilo udržovat relativně vysokou účast na schůzích.
15.2.12 Administrativní a technické zázemí
SK RVŠ průběžně věnovala úsilí zkvalitnění technicko - administrativních podmínek
pro svou organizaci a činnost. Začala využívat intranetový systém umožňující sdílení dat a
práci on-line, v roce 2010 zakoupila pro své potřeby vlastní notebook, dataprojektor a mobilní
telefon. Ke konci roku 2010 také přestala využívat kancelářské prostory v areálu ČVUT a
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poslední rok stálého zasedání provozovala kancelář převážně v elektronické podobě, poštovní
adresu pak přesunula na Rektorát Univerzity Karlovy v Praze.

15.3 Hospodaření
SK RVŠ pro zajištění svého fungování využívala prostředky vyčleněné z celkového
rozpočtu Rady VŠ, jednorázové akce a projekty byly podporovány dalšími institucemi
(AAVŠ, ČVUT, UK, VŠO, AVU, AMU, MŠMT, MHMP). Rozpočet SK RVŠ pro každý
kalendářní rok schvalovalo předsednictvo Rady VŠ. SK RVŠ s těmito prostředky zacházela
v souladu s pravidly stanovenými v Zásadách hospodaření SK RVŠ ve vztahu k Agentuře
Rady VŠ a v předpisu upravujícím zajištění zahraničních cest členů a členek SK RVŠ,
rozpočty všech tří let byly vyrovnané a nedeficitní. Správa a odpovědnost za hospodaření SK
RVŠ byla v návaznosti na změnu Pravidel hospodaření SK RVŠ v kompetencích
tajemníka/tajemnice komory.
Příjmy
Příjmy SK RVŠ v letech 2009 a 2010 odpovídaly součtu členských příspěvků škol
za delegáty a delegátky v SK RVŠ navýšenému o částku odsouhlasenou P RVŠ a dosahovaly
v každém roce přibližně 400 000 Kč. V roce 2011 se do výše rozpočtu SK promítla
skutečnost, že v návaznosti na změnu Statutu Rady VŠ v roce 2010 se náhradníci a
náhradnice v SK RVŠ stali řádnými členy a členkami Rady VŠ. SK RVŠ tak v posledním
roce stálého zasedání disponovala prostředky v celkové výši 458 000 Kč. Zároveň v tomto
roce došlo k úpravě Zásad hospodaření SK RVŠ ve vztahu k Agentuře Rady VŠ tak, aby se
SK RVŠ úměrně podílela na zajišťování chodu Agentury Rady VŠ.
Výdaje
SK RVŠ zhruba čtvrtinou svých příjmů pokrývala náklady spojené se zaměstnáváním
tajemnice/tajemníka a tiskové/ho mluvčí/ho SK RVŠ na 0,4 pracovního úvazku. Další
čtvrtinu (v posledním roce spíše třetinu) svých příjmů použila na financování zahraničních
cest členů a členek SK RVŠ a dalších nákladů v rámci mezinárodní spolupráce. Zbylé
prostředky investovala zejména do administrativního a technického zázemí, na zajištění svého
řádného chodu a realizaci pravidelných výjezdních zasedání. Část příjmů použila SK RVŠ
každoročně také na organizaci Oslav Mezinárodního dne studentstva. V roce 2009 nadto SK
RVŠ ze svých prostředků hradila část nákladů spojených s realizací 17. Evropské studentské
konvence v Praze a náklady spojené s udělením Ceny Jana Opletala.
V roce 2010 SK RVŠ hostila setkání studentských zástupců a zástupkyň zemí V4 a dále
navýšila prostředky určené na realizaci třídenních Oslav Mezinárodního dne studentstva.
Setkání studentských zástupců a zástupkyň zemí V4 v Praze organizovala a hradila SK RVŠ i
v roce 2011, zároveň v souladu s plánovaným posílením mezinárodní spolupráce navýšila
prostředky určené na finanční krytí zahraničních cest.

15.4 Vnější vztahy a komunikace s médii
SK RVŠ se v komunikaci s médii soustředila především na prezentaci a vysvětlování
témat souvisejících s její hlavní agendou. Média tedy reflektovala činnost a postoje SK RVŠ
zejména ve vztahu k reformě vysokých škol, k přípravě zákona o vysokých školách a zákona
o finanční pomoci studentům, méně pak ve vztahu k financování veřejných vysokých škol a
problematice zajišťování kvality ve vysokém školství. Jistou mediální odezvu měla i
17. Evropská studentská konvence a Oslavy Mezinárodního dne studentstva v roce 2010.
SK RVŠ spolupracovala s českými veřejnoprávními i významnými soukromými médii
(ČTK, ČT, ČRo, celostátní deníky, společenské týdeníky) i s oborově specifickými médii
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(Učitelské noviny, studentská média, specializované pořady veřejnoprávních médií),
v několika případech byla její činnost reflektována i zahraničními médii nebo cizojazyčnými
mutacemi českých médií.
SK RVŠ kladla důraz na posilování svého vnějšího obrazu coby otevřené a
transparentní instituce. Činila tak především prostřednictvím důsledného a pravidelného
informování o své činnosti (včasným zveřejňováním zápisů ze schůzí apod.), aktivní snahou
řešit podněty vznesené z akademické obce i z veřejnosti nebo využíváním moderních forem
komunikace (např. sociálních sítí).
Jako součást strategie vnějších vztahů a zvyšování povědomí nejen o SK RVŠ, ale
o vysokoškolské problematice a školství obecně, zpracovávala a zveřejňovala SK RVŠ
v letech 2010 a 2011 pravidelný monitoring médií. Tato aktivita byla pozitivně reflektována
zejména mezi členy a členkami akademické obce, stejně jako širší veřejností, problematickou
se ale jeví její dlouhodobá udržitelnost. SK RVŠ se také systematicky snažila zvyšovat
povědomí o své činnosti mezi studujícími českých vysokých škol, a to jak na úrovni
akademické samosprávy, tak na úrovni zájmových studentských organizací.
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