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Studentská komora  na začátku  roku 2021 začala  svoji činnost  v novém  složení. Volbami funkcionářů                   
a předsedů komisí se zahájila příprava Programového prohlášení  SK RVŠ na roky 2021–2023. Od tohoto 
strategického dokumentu se odvíjela činnost komory v následujících měsících. Předsednictvo SK RVŠ se 
zabývalo především  pandemickou situací, apelem  na otevření VŠ, komunikací s mediky zapojenými do 
pracovní povinnosti  a jednání  o formách  návratu  k výuce a propagaci  očkování. Mimo tuto  agendu  se 
členové  předsednictva účastnili  nejrůznějších  jednání  se zástupci  ministerstva  a představiteli dalších 
vysokoškolských reprezentací. SK RVŠ se také zaměřila na spolupráci s kariérními centry, s jejichž asociací 
bylo uzavřeno memorandum o spolupráci. SK RVŠ se věnovala, ve spolupráci s Legislativní komisí RVŠ, 
připomínkování právních předpisů,  z nichž nejvýznamnější byly novela Zákona o vysokých školách, který 
z důvodu parlamentních voleb nebyl přijat, nebo Statutu Národního akreditačního úřadu.

Díky nově zvolenému sekretariátu se podařilo efektivněji nastavit vnitřní procesy a ve spolupráci s PRASK 
PR byla komora mnohem aktivnější ve veřejném prostoru. Toto vše slibuje do příštích let lepší, viditelnější 
a silnější pozici pro prosazování důležitých agend Studentské komory.

Organizace komory
Z počátku roku byl nejvýraznější změnou pro chod komory plný přechod na služby od Microsoftu. Zasedání 
na jaře a schůze komisí a pracovních skupin probíhaly přes MS Teams, přes které probíhalo i hlasování na 
plénu komory. V průběhu  roku se podařilo získat delegáty a náhradníky ze všech veřejných vysokých škol. 
Účast členů na zasedáních komory byla pokaždé dostatečná pro usnášeníschopnost.

V souvislosti s organizací jednání SK RVŠ proběhlo  celkem 10 schůzí, z toho 3 schůze proběhly  v rámci 
výjezdních zasedání, a to konkrétně:

 Červen 2021, Univerzita Palackého v Olomouci
 Září 2021, Česká zemědělská univerzita v Praze
 Prosinec 2021, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně

Sekretariát komory se aktivně podílel na organizačním a administrativním zajištění konference Eurodoc, 
Annual General Meetingu a na akcích v rámci Týdne studentstva 2021.

Proběhlo odvirování a zprovoznění webu komory, jelikož značná část jeho funkcí byla nepřístupná. Staré 
úložiště Capsa se zrušilo a celý archiv se přesunul na Sharepoint.
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Komise pro doktorské studium
Vzhledem ke stanovenému cíli (pomoc s implementací Strategického záměru pro oblast VŠ na období od 
roku 2021) v Programovém  prohlášení  SK RVŠ se členové KDS nejdříve zaměřili na mapování  aktuálního 
stavu na vysokých školách. K tomuto účelu vytvořili dotazník na proděkany pro doktorské studium                             
a připomínkovali dotazník od Centra pro studium  vysokého školství pro samotné doktorandy. Zároveň 
byla vypracována analýza statusu doktorandů (Karolina Mahlerová, Patrik Švančara, Evariste Boj)                                 
a sesbírány  dobré praxe přijímacího řízení doktorandů (Ondřej Havelka, Jan  Bavlovič) a řešení                         
neaktivních  doktorandů (Michal Kořínek, František Vejmělka).

Výsledky dotazníku  a analýz poté sloužily jako součást  podkladů  při jednání se zástupci MŠMT ohledně 
novely VŠ  zákona  a reformy  financování  doktorského studia.  Těchto  jednání  se za studenty  účastnil 
předseda komory Michal Farník, předsedkyně KDS Mariana Hanková, spolu s předsedkyní České asociace 
doktorandek a doktorandů (ČAD) Šárkou Lojdovou.

S ČAD se KDS podařilo upevnit vztahy díky podepsání nového memoranda o spolupráci, zapojení externího 
člena KDS a člena předsednictva ČAD Patrika Švančary do činnosti KDS ajeho delegováním jako jednoho ze 
dvou zástupců  SKRVŠ v mezinárodní  asociaci Eurodoc. Členové KDS se také podíleli na připomínkování 
Příručky pro nastupující doktorandy od ČAD.

Podstatnou část tohoto roku zabrala organizace konference Eurodoc a následující Valné hromady (Annual 
General  Meeting – AGM)  koordinovaná Marianou Hankovou.  Konference  byla poprvé  pořádána v ČR                         
a poprvé v hybridní podobě.  Na konferenci se registrovalo přes 600 účastníků a proběhla  v Národní                   
tech- nické knihovně 14.-15.7. Výstupy z konference byly zpracovány do tzv. Prague recommendations. 
Následně byla Mariana Hanková zvolena na pozici Secretary  of Eurodoc a Patrik Švančara jako                           
Employment  and Career Development Working Group Coordinator. Oba se také 24.11. účastnili                     
workshopu ohledně budoucí spolupráce zemí V4 pořádaným maďarskou národní asociací DOSZ                        
(Doktoranduszok Országos Szövetsége) v Budapešti.
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Komise pro vysokoškolskou samosprávu
Komise pro vysokoškolskou samosprávu si na své období stanovila 3 hlavní oblasti, kterým se chce                         
v rámci své činnosti  věnovat.  Jsou  jimi kvalita vzdělávání,  motivace  studentů v angažovanosti                                             
v akademické samosprávě a digitalizace. V rámci těchto  oblastí komise zahájila činnosti vedoucí k edukaci 
v daných tématech, diskusi a mapování aktuálního stavu na různých vysokých školách. Mimo to na                                
zasedáních byla aktivně probírána  další aktuální  témata  související s vysokoškolskou samosprávou. 
Komise také měla na starosti organizaci již 8. ročníku Konference studentských akademických                                  
senátorů – KAS.

V rámci kvality vzdělávání začal vznikat dokument mapující aktuální stav hodnocení předmětů a pedagogů 
na různých vysokých školách. Jeho dokončení a publikace proběhne v průběhu následujícího roku. Oblasti 
motivace studentů byl věnován tematický blok v rámci Konference akademických senátorů – KAS 8.0, která 
je popsána dále.

Důležitým tématem, kterým  se KVS zabývala, byl také  strukturální  sexismus  a zneužívaní moci, či etika                               
a práva studentů na vysokých školách. V rámci Studentské komory KVS i za pomoci dalších členů                                           
zorganizovala interní workshop na téma  fungování studentského ombudsmana, který vedl Michal 
Nguyen. Toto téma bylo mimo jiné dále podrobněji řešeno v rámci konference KAS 8.0.

KAS 8.0
Studentská komora Rady vysokých škol letos už po osmé uspořádala Konferenci studentských                                   
akademických  senátorů – KAS. Po loňské  online zkušenosti  letos  KAS 8.0 proběhl  opět  prezenčně při 
dodržení platných nařízení

Konference KAS letos proběhla 
19. listopadu na půdě Vysoké školy 
ekonomické v Praze pod záštitou 
rektorky prof. Hany Machkové. 
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17. Listopad
Pro studenty  nejdůležitější svátek se světovým rozsahem. Studentských oslav událostí z roku 1939 a 1989 
se každoročně účastní i Studentská komora.

Sedmnáctého listopadu  se  v ranních  hodinách  konalo  pietní  shromáždění u Hlávkovy  koleje,  které orga-
nizuje  Nadace  „Nadání  Josefa,  Marie a  Zdeňky Hlávkových“. Této  akce  se  SK RVŠ  účastnila  jako spolu-
pořadatel a mezi řečníky byl i předseda komory.

Po skončení shromáždění se plynule přešlo do průvodu k památníku Jana Opletala a Václava Sedláčka, při 
kterém proběhlo pár proslovů a kladení věnců. Akci organizovala SK RVŠ a techniku zabezpečovali studenti 
z ČVUT.

Poslední upomínkovou akcí, které se komora účastní, je Albertov. Zde bývá tradičně zván předseda komory 
jako řečník.

SK RVŠ  každoročně  podporuje i oslavy mimo  hlavního  města, kde se účastni zástupci českých vysokých 
škol. Mezi jednu z významných akcí patří také Brněnský sedmnáctý, kde se účastnili zástupci brněnských 
univerzit ze SK RVŠ a které se konají v Brně na Náměstí Svobody.
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Cena Jana Opletala
Studentská komora Rady vysokých škol udělila letos po desáté Cenu Jana  Opletala (CJO). U příležitosti 
jubilejního ročníku byla představena nová grafika CJO, kterou vytvořila zástupkyně VUT, Diana Hodulíková.

Zároveň  SK RVŠ  vyhlásila studentskou výtvarnou  soutěž  o návrh  3D objektu  ceny.  Do soutěže  bylo 
přihlášeno celkem šest návrhů. Porota, ve které zasedli sochaři Vojtěch Míča a Kurt Gebauer, historik umění 
Ladislav Daniel a členové SK RVŠ Michal Farník a Jana Svobodová, vybrala návrh sošky od Sáry Skoczkové 
z Akademie výtvarných umění, kterou si následně odnesl laureát CJO.

V první polovině roku byl sestaven Výbor Ceny Jana Opletala, a to na základě tajného hlasování o zaslaných 
nominacích  členy SK RVŠ.  Předsedou Výboru se  stal  poslední  laureát  Michal Zima. Z řad  občanské 
společnosti ve Výboru zasedli Dana Němcová, disidentka a signatářka Charty 77, a Martin Laštovička, první 
laureát  CJO a  náměstek primátorky  statutárního města  Jihlava.  Vysokoškolské prostředí   ve výboru 
zastupovali Jiří Drahoš, senátor  Senátu Parlamentu ČR a emeritní předseda Akademie věd ČR, a Dagmar 
Rýdlová, tajemnice Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". Členy výboru byli i čtyři studenti: 
Kristýna Hájková z Univerzity Jana  Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Marie Kuklíková z Akademie 
výtvarných umění v Praze a členové SK RVŠ Emma Hanzlíková a Damir Solak.

Sběr nominací probíhal téměř dva měsíce a zasláno bylo celkem 12 unikátních nominací, což je rekordní 
počet. Podotknout je třeba  i skutečnost, že návrhy byly zaslány od všech možných druhů navrhovatelů, 
které zná Statut Ceny Jana Opletala. O laureátech rozhodl Výbor CJO v druhé polovině října.
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Cena Jana Opletala
Cena Jana  Opletala  byla udělena  16. listopadu  2021 v rámci koncertu  Unie českých pěveckých  sborů 
STUDENTI SAMETU. In memoriam byla CJO udělena Pavlu Švandovi, křesťanskému aktivistovi a studentovi 
Fakulty architektury VUT, který aktivně vystupoval proti komunistické totalitě. Za nevyjasněných okolností 
bylo nalezeno jeho tělo v 80. letech minulého století na dně propasti Macocha.

Druhá cena byla udělena  doktorandovi z Univerzity Palackého  v Olomouci Michalu Nguyenovi.  V rámci 
činnosti akademického senátora se podílí na hájení studentských práv a na boji proti diskriminaci. Věnuje 
se rozšiřování povědomí o důležitosti témat  duševního zdraví, udržitelného rozvoje či ombudsmanů, a to 
nejen na své univerzitě, ale také mimo ni. Na své VŠ založil Komisi pro udržitelnou Univerzitu Palackého 
(KUUP).
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Expertní skupina uměleckých VŠ
Expertní panel  UVŠ vznikl s cílem podpory  uměleckých  oborů  a sdílení podobné problematiky  skrze 
vzdělávací systém, financovaní a roli UVŠ v českém vysokém školství. Diskuse se ubírají nad RUV, Fraskatiho 
manuálem, nebo třetí rolí univerzit. Svou agendu diskutuje a propojuje s komisí RVŠ.

Panel  aktivně  vystupoval  a  připomínkoval  předkládané dokumenty,   stejně  tak  se  zapojoval  do                                 
spolupráce v dalších  skupinách.  V  rámci  třetí  role  univerzit  navrhl  například  apel  na  Poslaneckou 
sněmovnu  PČR ohledně  nezávislosti Rady ČT, kdy pokládal za nezbytné  její nezávislé fungování. Veřejná 
média vnímá jako zásadní nástroj podpory demokratické společnosti,  skrze ně je možné vést otevřenou 
diskusi a platónský dialog.

Nadále   se   skupina   zajímala   o  problematiku  etiky,  zneužívání   mocenských   struktur   a  prevenci             
strukturálního sexismu v akademickém prostředí.  V  rámci příprav KAS připravovala  blok zaměřený  na 
etiku. V těchto aktivitách má v plánu nadále proaktivně pokračovat.

Díky kreativnímu  zaměření  svých členů panel  nachystal  novu  vizuální identitu  Ceny Jana  Opletala                                 
odkazující svým grafickým pojetím  na Mezinárodní den  studenstva a Sametovou  revoluci.   Stejně  tak 
připravil soutěž na podobu ocenění CJO. Byl tak oporou pracovní skupině pro PR.

Pracovní skupina pro vzdělávání pedagogů
Expertní skupina  pro  pedagogické  fakulty a fakulty vzdělávající  učitele  se  během  uplynulého  období 
zaměřila na dvě věci. V prvním případě šlo o spolupráci se spolkem Otevřeno, který si klade za cíl změnit                               
a reformovat  vzdělávání budoucích  pedagogů. Druhým pak byla spolupráce s MŠMT na připravované 
reformě vzdělávání učitelů v České republice. Tyto přípravy začaly v lednu 2021 a SK RVŠ se do nich zapojila 
skrze Lucii Říhovou, která působila v expertních skupinách pro jednotlivé oblasti, a skrze předsedu Michala 
Farníka, který komoru zastupoval ve finální úpravě reformy.

Pracovní skupina se tak plně zapojila do chystané reformy, jejíž záměr byl 30. září 2021 podepsán zástupci 
MŠMT, děkany pedagogických fakult a fakult připravujících učitele. Tato činnost je v souladu                                                   
s Programovým prohlášením SK RVŠ, kde komora apeluje na reformu vzdělávání pedagogů.

V následujícím období bude pracovní skupina dále prohlubovat spolupráci se spolkem Otevřeno, jakožto 
partnerem, který se dané  problematice věnuje dlouhodobě, a jejím cílem je zapojit SK RVŠ do aplikace 
kroků reformy na jednotlivé fakulty a dohlédnout na její naplnění.
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PRASK ZZ
Klíčová část agendy PRASK ZZ souvisela s členstvím SK RVŠ v Evropské studentské unii. Na jaře roku 2021 
jsme se zúčastnili European Students' Convention a 80. Online Board Meetingu Evropské studentské unie, 
kde se nám povedlo  znovuzvolit Martina Hammerbauera do pozice člena Výkonného výboru Evropské 
studentské unie.

Aktivně plníme své finanční závazky spočívající v platbě  členských příspěvků Evropské studentské unii. 
Finanční dokumentaci, na rozdíl od let minulých, SK RVŠ již nedokládá se zpožděním, nýbrž s výrazným 
předstihem. Povedlo se nám optimalizovat  naše členské příspěvky, a tak dosahujeme úspor v rozpočtu SK 
RVŠ.

V druhé polovině roku jsme se zúčastnili další European Students' Convention a 81. Online Board Meetingu 
Evropské studentské unie, kde jsme prezentovali naši přihlášku na organizaci 83. Board Meetingu v Praze, 
který by měl proběhnout příští rok v listopadu.

Dva z našich  členů  se  rozhodli  zapojit  do  sboru  hodnotitelů ESU QA  Pool.   Společně  s Evropskou 
studentskou unií a dalšími studentskými uniemi jsme též nominovali Běloruskou studentskou asociaci 
(BSA) na Cenu Václava Havla za lidská práva, kterou uděluje Parlamentní shromáždění Rady Evropy, 
Knihovna Václava Havla a Nadace Charty 77.

Druhou z organizací, jíž jsme členem, je Aliance V4+, kde se nám povedlo aktualizovat stanovy a zvolit nové 
vedení. Místopředseda  pro zahraničí  bude  v této  organizaci v pozici tajemníka.  Podpořili jsme projekt 
maďarské organizace HÖOK, aby nově budované centrum pro mládež v Maďarsku neslo název „V4 centrum 
pro mládež“.   Damir Solak se na podzim  zúčastnil  v maďarském  Rábu V4 Higher Education  Summitu                               
u příležitosti maďarského předsednictví ve V4.

Takřka jedinou zahraniční prezenční událostí  v tomto  roce byl STUPS event ve španělské  Huelvě, kde se 
Diana Hodulíková a Damir Solak věnovali studentské participaci. Ze setkání obecně vyplynulo, že prostor 
ke zlepšení v otázce participace studentů je v naší zemi především v akreditačních řízeních.

Expertní panel  UVŠ vznikl s cílem podpory  uměleckých  oborů  a sdílení podobné problematiky  skrze 
vzdělávací systém, financovaní a roli UVŠ v českém vysokém školství. Diskuse se ubírají nad RUV, Fraskatiho 
manuálem, nebo třetí rolí univerzit. Svou agendu diskutuje a propojuje s komisí RVŠ.

Panel  aktivně  vystupoval  a  připomínkoval  předkládané dokumenty,   stejně  tak  se  zapojoval  do                                 
spolupráce v dalších  skupinách.  V  rámci  třetí  role  univerzit  navrhl  například  apel  na  Poslaneckou 
sněmovnu  PČR ohledně  nezávislosti Rady ČT, kdy pokládal za nezbytné  její nezávislé fungování. Veřejná 
média vnímá jako zásadní nástroj podpory demokratické společnosti,  skrze ně je možné vést otevřenou 
diskusi a platónský dialog.

Nadále   se   skupina   zajímala   o  problematiku  etiky,  zneužívání   mocenských   struktur   a  prevenci             
strukturálního sexismu v akademickém prostředí.  V  rámci příprav KAS připravovala  blok zaměřený  na 
etiku. V těchto aktivitách má v plánu nadále proaktivně pokračovat.

Díky kreativnímu  zaměření  svých členů panel  nachystal  novu  vizuální identitu  Ceny Jana  Opletala                                 
odkazující svým grafickým pojetím  na Mezinárodní den  studenstva a Sametovou  revoluci.   Stejně  tak 
připravil soutěž na podobu ocenění CJO. Byl tak oporou pracovní skupině pro PR.

Expertní skupina  pro  pedagogické  fakulty a fakulty vzdělávající  učitele  se  během  uplynulého  období 
zaměřila na dvě věci. V prvním případě šlo o spolupráci se spolkem Otevřeno, který si klade za cíl změnit                               
a reformovat  vzdělávání budoucích  pedagogů. Druhým pak byla spolupráce s MŠMT na připravované 
reformě vzdělávání učitelů v České republice. Tyto přípravy začaly v lednu 2021 a SK RVŠ se do nich zapojila 
skrze Lucii Říhovou, která působila v expertních skupinách pro jednotlivé oblasti, a skrze předsedu Michala 
Farníka, který komoru zastupoval ve finální úpravě reformy.

Pracovní skupina se tak plně zapojila do chystané reformy, jejíž záměr byl 30. září 2021 podepsán zástupci 
MŠMT, děkany pedagogických fakult a fakult připravujících učitele. Tato činnost je v souladu                                                   
s Programovým prohlášením SK RVŠ, kde komora apeluje na reformu vzdělávání pedagogů.

V následujícím období bude pracovní skupina dále prohlubovat spolupráci se spolkem Otevřeno, jakožto 
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PRASK ZZ
Jan Bavlovič, Lukáš Lang a Damir Solak se zúčastnili natáčení 
podcastu Next Normal s Laurou Eiggbrecht z výzkumného 
týmu z vysoké školy DHBW v německém Karlsruhe o vlivu 
pandemie na české školství. Za úspěch považujeme nominaci 
Ing. Radany Kahánkové do pracovní skupiny zaměřené na 
monitoring implementace boloňského procesu v rámci 
Bologna Follow Up Group.

V rámci agendy pracovní skupiny jsme se též podíleli na zajištění programu  v bloku internacionalizace na 
Konferenci   akademických    senátorů   8.0.,   kde   vystoupili   zástupci    Domu   zahraniční   spolupráce                                     
a studentských unií ze Slovenska a Rakouska - ŠRVŠ a ÖH. Slovenskou organizaci jsme taktéž podpořili                                           
v jejich protestní kampani  „Zodpovedný protest za slobodné  univerzity” za změny v předložené novele 
zákona o vysokých školách.

SK RVŠ posílila též spolupráci s organizací Erasmus Student Network, kdy jsme se v letošním roce navzájem 
zúčastnili plenárních zasedání.

Ve  vztahu  k Radě vysokých škol  se  někteří  členové  zapojili do  činnosti  Komise  pro  vnější a zahraniční 
styky RVŠ. Damir Solak se stal místopředsedou této komise, a zároveň se stal jedním ze členů v Radě pro 
programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

V nadcházejícím  roce bude největší výzvou organizace  Board Meetingu v Praze. Zároveň začátkem  roku 
dokončíme  vydávání kapitoly v knize o studentské samosprávě v naší zemi, kterou ve spolupráci  s ESU 
připravuje  prof. Manja Klemenčič. PRASK  ZZ se věnovala  všem oblastem vytyčeným v Programovém 
prohlášení SK RVŠ, všem členům této skupiny patří poděkování za obětavou práci.
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Vnější vztahy a PRASK PR
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