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Studentská komora Rady vysokých škol (dále jen SK RVŠ) má za sebou další turbulentní rok. Začátek roku 
se nesl ve znamení pomoci Ukrajině a ukrajinským studentům a studentkám. Monitorovali jsme podpůrné 
aktivity na univerzitách a zastupovali jsme studentstvo v akční skupině Ministerstva školství, mládeže                         
a tělovýchovy (dále jen MŠMT). SK RVŠ také adresně podpořila Ukrajinskou asociaci studentů a přispěla do 
jejich sbírky. 

Pokračovali jsme v aktivní komunikaci s předními představiteli vlády a našich partnerů. Proběhly                                   
bilaterální schůzky s ministrem školství V. Balašem, ministryní pro vědu, výzkum a inovace                                          
H. Langšádlovou a předsedkyní Akademie věd ČR E. Zažímalovou. Jedním z hlavních témat těchto schůzek 
byla novela doktorského studia v České republice. V této oblasti SK RVŠ zaznamenala výborné výsledky ve 
vyjednávání garantovaného minimálního stipendia, které se v návrhu zákona předkládá ve výši                                    
1.2násobku minimální mzdy! Dále se v návrhu omezí povinnost výuky na únosnou mez a upustí se od 
státních doktorských zkoušek. Všechny tyto dílčí úspěchy jsou prací členů a členek legislativní komise                              
a komise pro doktorské studium. 

Novela zákona se však nezabývá pouze otázkou doktorandů a doktorandek a jsme rádi, že jsme                                         
recyklovanou technickou novelu v tomto připomínkovacím řízení, na rozdíl od roku 2020, dokázali zbavit                    
i několika pro studentstvo velice nežádoucích změn, jako je omezení zapojení studentek a studentů do 
hodnotících komisí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy a možnost uznávat stipendia                                  
i zaměstnancům a dalším osobám. Toto řadíme taktéž mezi významné úspěchy při jednáních o novele 
vysokoškolského zákona. 

Druhá polovina roku se nesla ve znamení předsednictví ČR v Radě EU. S tím se pojila aktivní účast našich 
členů a členek na nejrůznějších mezinárodních konferencích a také organizace historicky prvního Valného 
shromáždění Evropské studentské unie (dále jen ESU) v České republice. Jednalo se o prvotřídně                               
organizačně zvládnutou akci, kterou delegáti a delegátky ze 36 zemí evropského prostoru velmi chválili                     
a jsme rádi, že jsme mohli takto kvalitně prezentovat Českou republiku a její studenty v Evropě.  

Stejně perfektně zorganizovanou akcí byla každoroční Konference akademických senátorů a senátorek 
pod taktovkou studentů z Vysokého učení technického v Brně. Věříme, že na takový formát jednodenní 
specializované konference navážeme i v následujících letech. Na závěr roku jsme oslavili 30 let existence    
SK RVŠ. 

Studentská komora Rady vysokých škol systematicky prosazuje změny na základě schváleného                                   
Programového prohlášení SK RVŠ 2021–2023 a tento rok byl v tomto ohledu mimořádně úspěšným. Věřím, 
že na tyto úspěchy dokážeme navázat i v posledním roce tohoto stálého zasedání. 
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Organizace komory 
Rok 2022 již byl pro Studentskou komoru RVŠ, rokem plným akcí a pravidelných zasedání. Pravidelné                       
zasedání komory se poprvé nekonala jenom v Praze. V průběhu jara hostilo dvě zasedání Vysoké učení 
technické v Brně. Pražská zasedání hostili: Univerzita Karlova, České vysoké učení technické v Praze, 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Akademie výtvarných umění v Praze. Všechna zasedání 
komory byla i v druhém roce stálého zasedání usnášeníschopná.  

V souvislosti s organizací jednání SK RVŠ proběhlo celkem devět zasedání, z toho tři proběhla v rámci 
výjezdních zasedání a to konkrétně: 
    Červen 2022, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
    Září 2022, Univerzita Pardubice 
    Prosinec 2022, Vysoké učení technické v Brně  

Proběhla celková rekonstrukce webu komory, který je plně responzivní pro všechny druhy zařízení a více 
odpovídá potřebám komory. Sekretariát komory se aktivně podílel na všech akcích SK RVŠ a její propagací. 

Nový web SK RVŠ
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Legislativní komise
Rok 2022 byl ve znamení přípravy novely zákona o vysokých školách. Členové komise se opakovaně                 
zúčastnili jednání Legislativní komise RVŠ, ve které úspěšně prosazovali zahrnutí připomínek studentů                  
k novele do pozic Rady. Jde o navázání na předchozí práce, kdy se Komora oproti dřívější tradici snaží 
aktivně ovlivňovat podobu legislativního prostředí. Na tato jednání navázalo několik setkání                                   
k vypořádávání připomínek přímo se zástupci ministerstva školství i členy parlamentu. 

Dále se členové komise věnovali zejména monitoringu legislativy související s postavením studentů.                 
Vzhledem k překryvu členů komise s Předsednictvem SK RVŠ se legislativní aktivity přelévaly do práce 
jiných komisí a těles.

Komise pro doktorské studium
Předsedkyni Komise pro doktorské studium (KDS) M. Hankovou nahradila v únoru 2022 K. Mahlerová.                      
M. Hankovou a P. Švančaru nahradili v EURODOCU J. Šindelář a O. Havelka, zároveň se J. Šindelář stal                
externím členem komise pro doktorské studium za Českou asociaci doktorandek a doktorandů (ČAD).

V roce 2022 se komise pro doktorské studium zabývala novelou vysokoškolského zákona, kde zástupci 
komise společně s Předsednictvem SK RVŠ bojovali za co nejvyšší garantované minimální stipendium pro 
doktorandky a doktorandy v novém systému financování. SK RVŠ hrála významnou roli při komunikaci 
těchto změn směrem k RVŠ a akademické obci. Dále jsme ve spolupráci s MŠMT dospěli v návrhu novely                   
k dalším pozitivním změnám. Omezení povinné výuky na maximálně dvě hodiny týdně, zrušení státních 
doktorských zkoušek, zavedení standardu školitele a možnost rozumného kombinování stipendia                            
s úvazkem.

Zároveň zástupci KDS se sešli s ministryní pro vědu výzkum inovace H. Langšádlovou, se kterou otevřeli 
téma problematiky přiznání peněžité pomoci v mateřství a uznávání doktorátu jako praxe. Na základě 
tohoto setkání proběhlo vytvoření podkladového dokumentu shrnujícího aktuální problematiku                            
mateřské, který byl dán k dispozici kanceláři ministryně. Zároveň se v tuto chvíli pracuje na dokumentu 
shrnujícím problematiku uznávání doktorátu jako praxe. 

V kontextu novely vysokoškolského zákona byl finalizován dokument shrnující dobrou praxe přijímacího 
řízení doktorandů a doktorandek a otevřela se diskuze týkající se standardu školitele. V tuto chvíli se                    
pracuje na dokumentu ve spolupráci s ČAD a dalšími stranami. 
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Komise pro doktorské studium
V roce 2021 proběhlo šetření Doktorandi 2021 z dílny Centra pro studium vysokého školství (dále jen CSVŠ), 
přičemž již v květnu následujícího roku se náš člen O. Havelka zúčastnil panelové diskuze na konferenci 
Hodnocení kvality vysokých škol, kde byly prvně diskutovány souhrnné výsledky tohoto šetření. Ač byla 
přislíbena i čistá data z šetření do měsíce od konání konference, byly nám zatím poskytnuty pouze                              
předběžné výsledky šetření – v tuto chvíli máme k dispozici nefinální zprávu, shrnující závěry tohoto                            
šetření a záznam zářijové schůzky.  Komunikace probíhá s CSVŠ, které přislíbilo dodat tematické zprávy 
vztah školitel – doktorand a analýzu stipendií co nejdříve. S činností CSVŠ jsme nebyli v tomto roce příliš 
spokojeni.

Členové a členky KDS byli přítomni na Dnech vzdělávací činnosti vysokých škol, kde se J. Šindelář aktivně 
účastnil panelové diskuze a M. Hanková prezentovala námi identifikované problémy doktorandek                              
a doktorandů. Dále se naši zástupci zúčastnili Kreconu, na kterém aktivně vystoupila K. Mahlerová                                   
v závěrečné panelové diskuzi.

Komise pro vysokoškolskou samosprávu
V roce 2022 se komise pro vysokoškolskou samosprávu zabývala zejména přípravou dokumentu „21 věcí 
pro univerzitu 21. století (21V)“, průzkumem odměňování akademických senátorů a senátorek                                        
a zvyšováním kolejného. Za účelem přípravy dokumentu 21V bylo v dubnu 2022 uspořádáno výjezdní                       
zasedání komise v Peci pod Sněžkou. Zde vznikl první draft dokumentu, který byl následně doplněn                         
dalšími komisemi a předsedou. Výsledný dokument byl prezentován v rámci Konference akademických 
senátorek a senátorů 9.0, kde se také podařilo získat zpětnou vazbu, která bude do dokumentu                                    
zapracována. Dokument bude představen v průběhu roku 2023.

V návaznosti na růst cen kolejného probíhá průzkum situace na jednotlivých VŠ. 
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Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti

Oslavy 40. výročí ESU

SK RVŠ v Evropské studentské unii

Podstatná část zahraničních aktivit a cest souvisela se členstvím SK RVŠ v ESU. První zahraniční cestou byla 
cesta D. Hodulíkové, J. Švába a D. Solaka na European Students' Convention na Maltě.  SK RVŠ uspořádala 
vlastní seminář s cílem získat data pro iniciativu 21 priorit pro univerzitu 21. století.

V květnu se v Paříži uskutečnilo první fyzické valné shromáždění od podzimu 2019, kterého se za                               
studentskou komoru zúčastnili D. Hodulíková, A. Kruljacová, L. Pray, S. Staněk a D. Solak. V seminární části, 
která proběhla na Univerzitě Paříž 1 Panthéon-Sorbonne, spolupořádal D. Solak workshop o aktuálních 
výzvách zapojování studentek a studentů v rámci zajišťování kvality. Plenární zasedání se věnovalo                          
především volbě nového vedení Evropské studentské unie. Po ukončení schůze pak proběhly oslavy                       
40. výročí ESU, kterého se zúčastnili i někteří z bývalých funkcionářů SK RVŠ.

V průběhu roku se D. Hodulíková zúčastnila v Bruselu a Evoře projektu Student Participation without 
Borders zaměřeném na studentskou participaci a vzájemně sdílení zkušeností.  Poslední zahraniční cestou 
v rámci ESU byla účast na podzimním European Students' Convention v portugalském Aveiru, které bylo 
věnováno sociálním podmínkám studia na vysoké škole ve světle aktuální ekonomické krize. D. Solak zde 
vystoupil s příspěvkem o významu 17. listopadu 1939 a 1989 a podílu SK RVŠ na každoročním připomínání 
si těchto událostí. 
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Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti
Významní partneři pro SK RVŠ se nacházejí v regionu střední Evropy a V4. Máme proto radost, že jsme letos 
v naší alianci V4+ významně zintenzivnili spolupráci. Již v dubnu se D. Solak zúčastnil výjezdního zasedání 
maďarské organizace Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (dále jen HÖOK) na Balatonu, kde 
s tamními delegáty probírali nejenom otázku zapojení studentek a studentů ve vysokoškolské samosprávě 
ale i systémy akreditací. 

Spolupráce s partnery v regionu V4 byla zaměřena primárně na otázku zajišťování kvality. Během léta se                   
D. Svoboda, M. Hammerbauer a D. Solak zúčastnili školení Quality Assurance Student Expert Training, 
které v Budapešti organizovali HÖOK a slovenská Študentská rada vysokých škôl (dále jen ŠRVŠ) s ESU. 
Následně též vystoupili na Konventu akademických senátů pořádaném ŠRVŠ v Bratislavě. Vzájemná                        
setkávání vyvrcholila společným V4+ Meetingem v Bratislavě, kde součástí programu bylo setkání i se 
zástupci akreditačních úřadů ze zemí V4. D. Solak taktéž uspořádal seminář o udržitelnosti studentské 
participace pro studentky a studenty bratislavské Univerzity Komenského.

V návaznosti na tato setkání navázala SK RVŠ spolupráci se Slovenskou akreditační agenturou pro vysoké 
školství v oblasti náboru nových hodnotitelů pro akreditační řízení na Slovensku.

Školení Quality Assurance Student Expert Training



VÝROČNÍ ZPRVÁVA SK RVŠ 2022

7/14

Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti
Část veřejných vystoupení členů a členek komory souvisela s českým předsednictvím v Radě EU. Již před 
zahájením předsednictví se D. Solak zúčastnil Kulatého stolu k přípravě Předsednictví ČR v Radě EU                              
v Národní technické knihovně, kde v panelu o vysokoškolském vzdělávání hovořil o přípravě Valného                  
shromáždění ESU. 

F. Vejmělka se společně s českou vyslankyní, ředitelkou, K. Gondkovou následně v květnu zúčastnil Setkání 
ředitelů odborů VŠ ministerstev školství EU27 v Paříži. Jako zástupce evropských doktorandek                                        
a doktoradnů zde přednesl své zkušenosti s mobilitou Erasmus+ a mluvil o potřebě větší flexibility                          
a snížené byrokracie mobilitních programů. 

V listopadu se pak J. Sláma a D. Solak zúčastnili Mezinárodní konference ke strategii ve vysokoškolském 
vzdělávání, kde vystoupili ve společném panelu o aktuálním stavu zapojení studentů do evropských 
univerzitních aliancí a možných návrzích na zlepšení. 

Aktivity SK RVŠ se neomezovaly jen na evropský prostor. V květnu se D. Solak, jako jediný český zástupce, 
účastnil celosvětové konference o vysokoškolském vzdělávání UNESCO WHEC 2020 v Barceloně.                               
Konference se například zabývala otázkou využití moderních technologií a umělé inteligence, standardy 
pro zajištění kvality či financováním univerzit. V roce 2023 očekáváme vydání letos dokončeného článku                  
s prof. M. Klemenčič a také odstartování projektu na podporu Evropské karty studenta.

WHEC 2020 CZEDUCON
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Vnější vztahy a Pracovní skupina pro PR
Začátkem roku 2022 byl představen nový vizuální styl, který společně připravovala SK RVŠ s RVŠ. 

Přechod na nový vizuál zaznamenaly i sociální sítě komory, které pokračovaly i v tomto roce ve vysoké     
frekvenci příspěvku nejen na Facebooku, Instagramu ale i na důležitá témata využívaný Twitter.

Dosah Facebook stránky, tedy počet lidí, kteří viděli jakýkoli obsah stránky nebo o stránce, za rok 2022 činil 
40 192 návštěvníků. Dosah na Instagramu nabyl hodnoty 3 450 jedinečných účtů, které viděly některý                         
z příspěvků a příběhů aspoň jednou. Návštěvnost Facebook stránky byla 3 549 návštěv a instagramový účet 
zaznamenal celkem 2 752 návštěv. Lze tak uzavřít, že oba profily získávají na popularitě.

Součástí PR aktivit SK RVŠ bylo oslovení novinářů a novinářek věnujícím se tématům vysokoškolského 
prostředí. I díky této aktivitě byl předseda M. Farník osloven pro stanoviska k důležitým otázkám                              
vysokoškolských studentek a studentů. Studentská komora takto častěji zasahuje do veřejného prostoru                 
a je součástí širšího dialogu.

Pracovní skupina pro PR byla zapojená do příprav zadávací dokumentace pro zpracovaní nového webu                  
SK RVŠ a výběrového řízení pro zpracovatele vzhledu webu Komory. V novém vizuálu byly vytvořeny                                
i reklamní předměty SK RVŠ pro aktivity Komory a její prezentaci.

Mikina SK RVŠ Odznáček do klopy SK RVŠ

Část veřejných vystoupení členů a členek komory souvisela s českým předsednictvím v Radě EU. Již před 
zahájením předsednictví se D. Solak zúčastnil Kulatého stolu k přípravě Předsednictví ČR v Radě EU                              
v Národní technické knihovně, kde v panelu o vysokoškolském vzdělávání hovořil o přípravě Valného                  
shromáždění ESU. 

F. Vejmělka se společně s českou vyslankyní, ředitelkou, K. Gondkovou následně v květnu zúčastnil Setkání 
ředitelů odborů VŠ ministerstev školství EU27 v Paříži. Jako zástupce evropských doktorandek                                        
a doktoradnů zde přednesl své zkušenosti s mobilitou Erasmus+ a mluvil o potřebě větší flexibility                          
a snížené byrokracie mobilitních programů. 

V listopadu se pak J. Sláma a D. Solak zúčastnili Mezinárodní konference ke strategii ve vysokoškolském 
vzdělávání, kde vystoupili ve společném panelu o aktuálním stavu zapojení studentů do evropských 
univerzitních aliancí a možných návrzích na zlepšení. 

Aktivity SK RVŠ se neomezovaly jen na evropský prostor. V květnu se D. Solak, jako jediný český zástupce, 
účastnil celosvětové konference o vysokoškolském vzdělávání UNESCO WHEC 2020 v Barceloně.                               
Konference se například zabývala otázkou využití moderních technologií a umělé inteligence, standardy 
pro zajištění kvality či financováním univerzit. V roce 2023 očekáváme vydání letos dokončeného článku                  
s prof. M. Klemenčič a také odstartování projektu na podporu Evropské karty studenta.
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83. Valné shromáždění Evropské studentské unie
Na podzim 2021 projevila SK RVŠ zájem organizovat historicky první Valné shromáždění Evropské                            
studentské unie v Praze, jehož termín byl následně stanoven na listopad 2022. Týdenní akce se uskutečnila 
za podpory a záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, českého předsednictví a šesti vysokých 
škol zapojených do Asociace výzkumných univerzit, jmenovitě Univerzity Karlovy, Masarykovy Univerzity, 
Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy                                   
chemicko-technologické v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Členy organizačního týmu byli                             
M. Farník, A. Kruljacová, D. Solak, M. Tesařová, M. Horváth a K. Rovenská.

Témata seminární části programu byla propojena s prioritami SK RVŠ. Celkem 140 účastnic a účastníků                      
z 35 zemí tak diskutovalo o doktorském studiu, vytváření bezpečnějšího prostředí na vysokých školách 
nebo výzvách, kterým čelí evropské univerzitní aliance. V souvislosti s Mezinárodním dnem studentstva 
jsme zařadili taktéž panel o aktivismu studentských zástupců.

Začátkem roku 2022 byl představen nový vizuální styl, který společně připravovala SK RVŠ s RVŠ. 

Přechod na nový vizuál zaznamenaly i sociální sítě komory, které pokračovaly i v tomto roce ve vysoké     
frekvenci příspěvku nejen na Facebooku, Instagramu ale i na důležitá témata využívaný Twitter.

Dosah Facebook stránky, tedy počet lidí, kteří viděli jakýkoli obsah stránky nebo o stránce, za rok 2022 činil 
40 192 návštěvníků. Dosah na Instagramu nabyl hodnoty 3 450 jedinečných účtů, které viděly některý                         
z příspěvků a příběhů aspoň jednou. Návštěvnost Facebook stránky byla 3 549 návštěv a instagramový účet 
zaznamenal celkem 2 752 návštěv. Lze tak uzavřít, že oba profily získávají na popularitě.

Součástí PR aktivit SK RVŠ bylo oslovení novinářů a novinářek věnujícím se tématům vysokoškolského 
prostředí. I díky této aktivitě byl předseda M. Farník osloven pro stanoviska k důležitým otázkám                              
vysokoškolských studentek a studentů. Studentská komora takto častěji zasahuje do veřejného prostoru                 
a je součástí širšího dialogu.

Pracovní skupina pro PR byla zapojená do příprav zadávací dokumentace pro zpracovaní nového webu                  
SK RVŠ a výběrového řízení pro zpracovatele vzhledu webu Komory. V novém vizuálu byly vytvořeny                                
i reklamní předměty SK RVŠ pro aktivity Komory a její prezentaci.

Organizační tým 83. Valného shromážddění ESU
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Plenární část proběhla v hotelu DUO. Během plenární části bylo přijato několik usnesení, jedno z nich bylo 
zaměřeno digitalizaci a student-centered learning, které by dále mělo umožňovat flexibilní možnosti 
studia, co se týče složení studijního programu i jeho formy. Další usnesení se věnovalo evropským                      
univerzitním aliancím. V souvislosti s tím, že řada univerzit není součástí žádné aliance, je třeba zajistit, aby 
nedošlo k dvourychlostnímu rozvoji vzdělávacích systémů.

Bylo též přijato prohlášení k akademické integritě. Dokument pokrývá oblasti, jako jsou problematika pod-
vádění, ochrana dat, integrita ve výzkumu a vztahy mezi učiteli a studenty ve výuce i  během akademické 
spolupráce. ESU vyzdvihla vzájemný respekt, dialog a vytváření bezpečného prostředí, kde se může reali-
zovat každý. Na závěr vyjádřili delegáti a delegátky solidaritu se studenty v Íránu, kteří čelí ze strany tamní-
ho režimu zatýkání a fyzickým trestům.

Členové SK RVŠ s delegáty ESU následně završili týdenní pobyt v Praze společnou účastí na oslavách 17. 
listopadu. Organizaci valného shromáždění vnímáme i na základě hodnocení účastníků jako velice úspěš-
nou.

83. Valné shromáždění Evropské studentské unie

Seminární čast 83. Board meetingu ESU
VŠCHT v Praze 

Plenarní část 83. Board meetingu ESU
Hotel DUO
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17. listopad
Jedná se o nejdůležitější svátek pro studenty a studentky se světovým rozsahem. Studentských oslav                  
událostí z roku 1939 a 1989 se i tento rok účastnila i Studentská komora RVŠ. Dne 17. listopadu se v ranních 
hodinách konalo pietní shromáždění u Hlávkovy koleje, které organizuje Nadace „Nadání Josefa, Marie                      
a Zdeňky Hlávkových“. Této akce se SK RVŠ účastnila jako spolupořadatel a mezi řečníky byl předseda 
komory a předseda ESU M. Vespa. 

Po skončení shromáždění se plynule přešlo do průvodu k památníku J. Opletala a V. Sedláčka, při kterém 
proběhlo několik proslovů z úst historika J. Leikerta a předsedy České konference rektorů (ČKR) M. Bareše 
a kladení věnců.

Další upomínkovou akcí, které se komora účastní, je Svobodný Listopad. Zde byl tradičně pozván 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.

SK RVŠ u panátníku J. Opletala a V. Sedláčka 

Studentský průvod od Hlávkovy koleje k pamatníku J. Opletala a V. Sedláčka
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Konference akademických senátorek
a senátorů 9.0

V pořadí devátá Konference akademických senátorek a senátorů (KAS 9.0) se konala poprvé v novém 
formátu. Organizace se z rukou Komise pro vysokoškolskou samosprávu přesunula pod hostující                            
univerzitu. KAS 9.0 se konal v říjnu na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologii Vysokého učení 
technického v Brně. 
Témata konference byla: 
     Novela zákona o vysokých školách
     Zajišťování kvality na VŠ v ČR a v zahraničí 
     Zapojení studentů v hodnotících procesech kvality na VŠ
     21 věcí pro univerzitu 21. století
     Dobrá praxe v předávání znalostí mezi odcházejícími a novými studentskými senátorkami a senátory.

Konference se účastnilo přes 80 účastníků. V panelové diskusi vystoupili i předseda NAÚ R. Plaga, emeritní 
předseda SK RVŠ J. Nantl, člen Výkonné rady Slovenské akreditační agentury pro vysoké školství B. Lovász 
či rektor Vysokého učení technického L. Janíček. Princip jednodenní konference s navazujícím společen-
ským programem se osvědčila a přitahuje čím dál větší zájem studentských zástupců.

Panelová diskuse na KAS 9.0 Účastnici KAS 9.0

Účastnici KAS 9.0
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Další aktivity
V naší činnosti se projevily důsledky války na Ukrajině. Kromě spolupráce a podpory Ukrajinské studentské 
asociace jsme spoluorganizovali sportovně-charitativní akci #HrejeMePohyb v areálu Fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde sídlí Agentura Rady vysokých škol. M. Hala, S. Staněk, V. Cibulka                  
a D. Solak společně vystoupili v livestreamu ČT Art Bdění pro Ukrajinu, kde shrnuli, jakým způsobem                      
pomáhaly vysoké školy. D. Svoboda vystoupil na akci Milionu Chvilek Stojíme za Ukrajinou 2 na                                  
Václavském náměstí a společně s S. Staňkem a předsedou RVŠ M. Pospíšilem na akci Tohle je náš svět, ne 
tvoje bojiště v Kampusu Hybernská.

S běloruskou opoziční iniciativou Honest people jsme apelovali na to, aby české vysoké školy ukončily 
spolupráci s běloruskými vysokými školami, kde prokazatelně dochází k perzekuci studentek a studentů.

V květnu se pak M. Farník a D. Solak zúčastnili setkání s německou mládežnickou organizací Ring                        
Christlich-Demokratischer Studenten, které zorganizovala Nadace Hannse Seidela v Praze. Tématem 
setkání byla výměna zkušeností ve studentské samosprávě.

Letošní rok byl také ve znamení nominace studentského člena do Rady Národního akreditačního úřadu pro 
vysoké školství. SK RVŠ na tuto pozici vyhlásila otevřené výběrově řízení, kterého se zúčastnili tři uchazeči. 
Členové SK RVŠ následně v tajném hlasování rozhodli o nominaci M. Farníka, který byl následně jmenován 
do této pozice vládou s účinností od 1. září 2022 na období dvou let. 

D. Svoboda na akci Stojíme za Ukrajinou 2



Křest publikace o historii SK RVŠ Předsednictvo a sekretariát SK RVŠ
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Oslavy 30. výročí SK RVŠ
V roce 2022 oslavila SK RVŠ 30 let od svého založení. Slavnostní galavečer hostily krásné prostory rektorátu 
Vysokého učení technického v Brně. Oslav se účastnili zástupci partnerů SK RVŠ spolu se členy Komory. 
Proslov přednesla náměstkyně ministra školství R. Wildová, předseda RVŠ M. Pospíšil, předseda ČKR             
M. Bareš a předseda SK RVŠ M. Farník. Zdravice přednesla předsedkyně slovenské ŠRVŠ Z. Hozlárová                           
a předseda rakouské organizace Österreichische Hochschüler_innenschaft J. Schützenhofer.

Třicet let je poměrně dlouhý časový úsek a za ta léta se SK RVŠ výrazně vyvíjela. Proto se v průběhu roku 
začala psát stručná historie Komory. Této práce se chopili studenti historie L. Denk a B. Dietrichová z 
Univerzity Palackého v Olomouci, kteří popsali průběh vzniku SK RVŠ přes aktivity v počátcích fungování až 
po současný stav, kdy je SK RVŠ respektovaným partnerem v oblasti terciárního vzdělávání. Tištěná verze 
se křtila v průběhu galavečera a její elektronická verze je k dispozici na webu SK RVŠ. 


