Studentská komora Rady vysokých škol udělovala již podesáté nejvyšší studentské
ocenění v zemi: Cenu Jana Opletala
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) udělovala již podesáté Cenu Jana Opletala
(CJO). V jubilejním desátém ročníku vybral Výbor CJO celkem dva laureáty. Těmi se stali
Mgr. Michal Nguyen a in-memoriam Pavel Švanda.
Slavnostní předávání se uskutečnilo v úterý 16. listopadu v rámci koncertu Studenti sametu
ve Velkém Sále paláce Žofín. „Cena byla i tentokrát udělena osobnosti za výjimečný přínos
v rozvoji akademické obce, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv
a svobod, významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti
jakékoliv diskriminaci v uplynulém období,“ vysvětluje předseda SK RVŠ Michal Farník.
Do desátého ročníku bylo přihlášeno celkem 12 nominantů. Vítěznou sošku, jejíž autorkou je
Sára Skoczková z Akademie výtvarných umění v Praze, si odnesl Mgr. Michal Nguyen,
student a akademický senátor Univerzity Palackého v Olomouci. Michal se v rámci své
činnosti soustavně podílí na propagaci činnosti akademického senátu UPOL, přispívá
k zavádění ombudsmanů na vysokých školách po celé České republice, na své VŠ založil
Komisi pro udržitelnou Univerzitu Palackého (KUUP) a aktivně bojuje za ochranu a posilování
studentských práv a svobod, stejně jako v jeho nasazení při realizaci aktivit podporujících
rovné zacházení a v boji proti diskriminaci. „Je to skvělý pocit. V celé republice je řada lidí,
kteří by si takové ocenění zasloužili. Moc si vážím toho, že Výbor vybral zrovna mě. Je to
pocta, ale i závazek,“ přibližuje své bezprostřední reakce po udílení Nguyen.
In-memoriam převzala pamětní list také rodina laureáta Pavla Švandy, jenž nejen svými texty
vystupoval aktivně proti totalitnímu komunistickému režimu a vymezoval se proti
nedemokratickým hodnotám, měl víru ve svobodu a naději v budoucnost. Pavel Švanda byl
křesťanský literárně činný aktivista a student Fakulty architektury VUT. Na podzim roku 1980
se zapojil do křesťanského hnutí kolem Charty 77, stejně tak byl napojen na pražský disent.
V roce 1981 odmítl účast u povinných voleb. Za své morální hodnoty a víru ve svobodu zaplatil
však daň nejvyšší. Na podzim roku 1981 bylo jeho tělo nalezeno na dně propasti Macocha.
„Vybrat vítěze bylo opravdu náročné, sešly se nám kvalitní nominace. Výbor měl tedy
rozhodně o čem diskutovat. Z výsledku mám radost, laureáti si toto ocenění jednoznačně
zaslouží,“ uzavírá předseda Výboru CJO a laureát CJO Michal Zima.

STUDENTSKÁ KOMORA RADY VYSOKÝCH ŠKOL
STUDENT CHAMBER OF THE COUNCIL OF HEIs
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1
www.skrvs.cz; facebook.com/skrvs

