
 

Studentská komora Rady vysokých škol hostí prestižní Valné shromáždění Evropské 

studentské unie 

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) letos organizuje v pořadí 83. Valné 

shromáždění Evropské studentské unie (ESU), prestižní mezinárodní akci, která se koná v 

samotném srdci Evropy – Praze. Tato akce je spojena s předsednictvím ČR v Radě EU. „Po 

pandemii je toto druhé shromáždění, které je možné realizovat fyzicky. Shromáždění je poprvé 

za 30 let – tedy od doby, kdy SK RVŠ působí jako zástupce českých studentů v ESU – 

pořádáno v České republice,“ vysvětluje předseda SK RVŠ Michal Farník. “Je to vynikající 

příležitost přinést důležitá národní témata na program jednání evropského panelu,” dodává.  

Studentští zástupci z evropského prostoru se sešli, aby diskutovali o aktuálních tématech a 

pracovali na dosažení změn prostřednictvím společného dialogu, návrhů a akcí. „Valné 

shromáždění představuje ideální možnost k setkání delegátů studentských reprezentací, 

jejichž posláním je zastupovat a bránit demokratická, politická a sociální práva studentů, 

posilovat kvalitu a mezinárodní prostupnost vzdělání,“ nastínil Damir Solak, místopředseda 

pro zahraniční záležitosti SK RVŠ. Akce probíhá pod záštitou MŠMT, hlavního města Prahy 

a univerzit z Asociace výzkumných organizací (AVO), jmenovitě Univerzity Karlovy, 

Masarykovy Univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci, Vysokého učení technického v 

Brně, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické 

v Praze.  

ESU je zastřešující organizací 45 národních svazů studentů ze 40 zemí a zastupuje přes 20 

milionů studentů napříč Evropou. Reprezentuje názory studentů na jednáních Evropské 

komise a Evropského parlamentu a ovlivňuje politiku Evropské unie. Toto těleso momentálně 

významně komunikovalo otázky týkající se ukrajinských studentů a utlačovaných a 

perzekvovaných běloruských studentů. Hlavním motorem ESU je boj za práva studentů, 

zlepšování studentského prostředí a propojování národních vzdělávacích systémů.  

ESU, coby partner Evropské komise v diskusích, v rámci Valného shromáždění připravuje 

dokument s požadavky pro evropskou, národní a mezinárodní úroveň, který pomůže vyrovnat 

se s energetickou krizí a studentskou chudobou v rámci kampaně ESU „Education is 

Freezing“. „Připravujeme dokument nastiňující studentskou perspektivu ve věci akademické 

integrity, dokumenty ohledně budoucnosti studentsky zaměřeného učení, dokument udávající 

postoj ESU k financování aliancí evropských univerzit, a v neposlední řadě požadavky ESU 

vůči evropským politickým stranám pro volby v roce 2024,“ přibližuje Matteo Vespa, prezident 

European Students' Union (ESU).   

První dva dny probíhá seminární část, kdy se předjednávají body pro hlavní část zasedání a 

taktéž se v panelech diskutuje o aktuálních tématech, jako je např. PhD studium, projekt 

Evropských univerzit, či bezpečné vysokoškolské prostředí. „Jsme rádi, že organizací této 

akce můžeme pomalu zakončit Evropský rok mládeže,“ uzavírá Farník. 
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