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Posláním Akademického centra studentských aktivit (ACSA) je dlouhodobě systematickou činností rozvíjet kvalitu 
akademické samosprávy se zaměřením na její studentskou část a podporovat vysokoškolské studenty 
v jejich aktivitách, které vedou nejen ke zvyšování jejich zkušeností, ale také k uvědomění si jejich úlohy ve 
společnosti a převzetí jejich dílu odpovědnosti při řešení důležitých sociálních problémů. 
 
V roce 2008 jsme se aktivně věnovali naplňování výše uvedených cílů, které jsme si stanovili již na počátku existence. 
Těmito aktivitami jsme se mohli zabývat díky podpoře, kterou nám již od našeho vzniku věnují významné české instituce 
– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ACSA podporuje finančně, a Vysoké učení technické v Brně, jež 
ACSA poskytuje institucionální zajištění.   
 
ACSA v roce 2008 rozšiřovalo pole svých aktivit včetně přijetí dvou pracovnic, vysokoškolských studentek, na částečný 
úvazek v letních měsících, a tak na konci roku 2008 vytvářelo tým zaměstnanců ACSA osm osob. V tomto roce jsme se 
vedle pořádání odborných vzdělávacích seminářů a každoročně pořádané celostátní studentské organizace věnovali 
realizaci našich dlouhodobých projektů a pořádání dvou velkých konferencí pro Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR. Celkově se nám podařilo uskutečnit 20 seminářů 12ti nabízených druhů, na které bylo přijato 362 
účastníků z 23 českých vysokých škol. Nově byly pořádány také tři workshopy, na nichž se setkalo a živě diskutovalo 35 
studentů. 
 
V našich aktivitách nám v roce 2008 velmi pomáhal informační systém ACSA. Na konci roku 2008 v něm bylo 
zaregistrováno přes 1045 uživatelů a na 64 studentských organizací z celé ČR a tento počet se neustále zvyšuje. Pouze 

Úvod 
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registrací v IS ACSA se mohou aktivní studenti přihlašovat na všechny naše akce a dostávat čerstvé informace. Další 
výhodou je možnost sdílet svoje dokumenty (např. stanovy), získat kontakty na kolegy z opačného konce republiky aj. 
 
Naší důležitou aktivitou i nadále zůstává organizování jedinečné celostátní studentské konference „Současná úloha 
a postavení studentů na vysokých školách“, jejíž osmý ročník se konal na konci roku 2008. Studenti, představitelé 
vysokých škol, významných veřejných institucí a tentokrát i zástupci soukromého sektoru se opět v hojném počtu sešly 
na neutrální půdě a diskutovali o tématu „Ekologická stopa českých vysokých škol – Dinosaurus nebo kolibřík?“. 
Účastníci, jak již název napovídá, diskutovali o současné situaci v environmentální oblasti a o systémech 
environmentálního managementu i možnostech, jak zavést jeho nejdůležitější prvky na české vysoké školy. 
 
 
V následujících kapitolách je uveden přehled o organizačním, finančním a personálním zajištění ACSA a konkrétních 
aktivitách, které byly v roce 2008 zrealizovány. Věříme, že se nám v roce 2008 podařilo výrazným způsobem přispět 
k naplnění našeho poslání, a že jsme tak podpořili mnoho mladých lidí v uskutečňování jejich představ. 
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Kancelář ACSA 
Rybkova 332/1 
602 00  BRNO 
 
4. podlaží budovy 
provoz: po – pá  od 7:30 do 16:00 
 
Kontakt 
Tel./fax.: +420 541 145 255 
Web: www.acsa.vutbr.cz 
Mail: info@acsa.vutbr.cz 
 
 
 
 
 
 
 

Organizace a personální zajištění 



8 
 

Ing. Jaroslav Švec       
vedoucí  

 
 Absolvent magisterského studia Fakulty informačních technologií Vysokého 

učení technického v Brně 
 V letech 1998 - 2004 předsedou Studentské komory, resp. studentské 

části Akademického senátu VUT v Brně. 
 V letech 1998 - 2004 členem Studentské komory Rady vysokých škol. 
 Mezinárodně certifikovaný projektový manažer. 
 Člen skupiny Bologna Experts ČR. 
 Viceprezident Společnosti pro projektové řízení. 
 Vedoucím pracovního týmu od října 2002. 

 
OBLASTI ČINNOSTI:  

 Tvorba strategie činnosti ACSA, koordinace všech aktivit, oblast ekonomiky 
a legislativy; akademická samospráva, problémy studentů a osobní 
poradenství, odborná činnost studentů - vedení praktických projektů 
a diplomových prací, problematika Boloňského procesu, mezinárodní 
spolupráce. 
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Mgr. Zuzana Nováková 
zástupkyně vedoucího 
 

 Absolventka magisterského studia Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, obor psychologie.  

 Ex-prezidentka studentské organizace Česká asociace studentů psychologie.  
 Mezinárodně certifikovaná projektová praktikantka. 
 Členka výboru Společnosti pro projektové řízení. 
 Členkou pracovního týmu od června 2005. 

 

OBLASTI ČINNOSTI:  

 Rozvoj Skupiny mladých projektových manažerů (YPMG), spolupráce se studentskými organizacemi, 
komunikace se zahraničními studenty, oblast projektového řízení, plánování a realizace projektů, odborné 
zaštítění oblasti lidských zdrojů a oboru psychologie. 

 
MgA. Adéla Venerová  
projektová manažerka a odborná konzultantka 
 

 Po celý rok na mateřské dovolené. 

OBLASTI ČINNOSTI:  

 Členkou pracovního týmu od října 2002.  
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Marta Hošková 
vedoucí administrativy 
 

 Členkou pracovního týmu od března 2006.  

OBLASTI ČINNOSTI:  

 Organizační zajištění chodu kanceláře, organizace odborných seminářů, výkon správních, 
hospodářských činností a administrativní zabezpečení aktivit ACSA, organizace časového 
harmonogramu pracovních jednání členů ACSA. 

 
Ing. Pavel Obrdlík 
odborný pracovník, manažer projektu Zelená univerzita  
 

 Absolvent magisterského studia Fakulty životního prostředí Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Revitalizace krajiny. 

 V letech 2005 – 2006 členem Akademického senátu UJEP v Ústí nad Labem. 
 V letech 2004 – 2006 členem, resp. místopředsedou Akademického senátu Fakulty 

životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 
 Spoluzakladatel Studentské unie UJEP. 
 Členem pracovního týmu ACSA od července 2006.                                             

OBLASTI ČINNOSTI:  

 Plánování a realizace projektů, organizace odborných seminářů, rozvoj ekologicky 
zaměřených studentských aktivit, správa databáze studentských organizací, správa 
WWW stránek, technické zabezpečení činnosti kanceláře. 
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Ing. Veronika Kalová 
odborná pracovnice 
 

 Absolventka Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Stavebně 
materiálové inženýrství. 

 Studentka doktorského studia Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, 
obor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství. 

 Členka Skupiny mladých projektových manažerů. 
 Členkou pracovního týmu od září 2007.  

OBLASTI ČINNOSTI:  

Příprava a organizace celostátní konference, zaměření na oblast projektového řízení, realizace 
a správa určených projektů, spolupráce na projektech spolufinancovaných z evropských fondů. 

 
 
Bc. Jana Loukotová 
PR a fundraising 
 

 Absolventka Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně 
– obor Zootechnika.  

 Studentka navazujícího magisterského oboru Zootechnika MZLU v Brně. 
 Členkou pracovního týmu od července 2008.  
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OBLASTI ČINNOSTI:  

    Vyhledávání a udržení nových finančních zdrojů, propagace, tvorba prezentačních materiálů a publikací, 
pomoc na seminářích. 

 
Bc. Alice Janzová 
odborná pracovnice 
 

 Absolventka bakalářského studijního oboru Ochrana a tvorba krajiny Ostravské univerzity v Ostravě. 
 Studentka navazujícího magisterského studia Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické 

univerzity v Brně – obor Rozvoj venkova. 
 Členkou pracovního týmu od srpna 2008.  

OBLASTI ČINNOSTI:  

Správa knihovny, pomoc na seminářích, statistické zpracování dat, podpora kanceláře. 
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Činnosti roku 2008 
 

Celostátní studentská konference   
„Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2008“ 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Ročník:   osmý 
Téma:   Ekologická stopa českých vysokých škol – Dinosaurus nebo kolibřík?                                 
Místo konání:   Centrum VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Termín:   27. – 28. listopadu 2008 
Pořadatel:  Akademické centrum studentských aktivit 
Pod záštitou:  prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA – rektor VUT v Brně 
Za podpory:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Vysoké učení technické v Brně 
Česká národní skupina Bologna Experts 
Alive, s.r.o.  
Mnoha dobrovolníků z řad studentů z celé ČR 
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HLAVNÍ VÝCHODISKA  

Celostátní studentská konference s názvem „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách“ za osm let své 
existence již nepochybně patří do kalendáře akademických událostí. Na prvním ročníku v roce 2001 se zjistilo, že ač mají 
vysokoškolští studenti v ČR zajištěno dobré legislativní zázemí svých činností, jejich partnerská úloha není dostatečně 
tolerována. Hlavním úkolem konference, která je nejdůležitější činností ACSA, se tedy stalo pravidelně vytvářet prostor 
pro dialog, výměnu názorů a zkušeností mezi studenty a pedagogy, resp. zástupci vedení vysokých škol na národní 
úrovni a analyzovat potřeby vysokoškolských studentů v České republice. 
 
Navazující ročníky se již specializovaly na konkrétní témata. V roce 2002 se účastníci věnovali problematice vazeb 
vysokých škol na absolventy a zaměstnavatele, v roce 2003 a 2004 se tématy staly „Role studenta v občanské 
společnosti“, resp. „Co si počít s Boloňou?“ Na dalším ročníku v roce 2005 se účastníci zabývali životem aktivních 
studentů v tématu „Pojďme žít a fungovat! Aneb objevování studentských organizací v ČR“. V roce 2006 se téma 
konference snažilo definovat „Důležité momenty na študákově cestě“ a v roce 2007 jsme zodpověděli otázku „Proč (se 
nechat) hodnotit? aneb Kvalitu vysokých škol můžeme zlepšovat společně“. 
 
V  úvodu letošní konference se účastníci dozvěděli o současné situaci v environmentální oblasti a o systémech 
environmentálního managementu i možnosti, jak zavést jeho nejdůležitější prvky na české vysoké školy. Byly též 
uvedeny příklady dobré praxe vysokých škol v zahraničí i institucí v České republice. Druhá část dne byla věnována 
racionálnímu nakládání s odpady, jež zahrnuje oblast šetrného papírování, využití ICT v administrativě a odpadové 
hospodářství. Páteční dopoledne bylo zahájeno problematikou energetického managementu na VŠ a příklady udržitelné 
dopravy. Konference byla zakončena diskuzí nad možnostmi studentů, především ve vysokoškolských samosprávách, 
a způsoby, jak mohou tito aktivní studenti přispět k rozvoji environmentálního managementu právě na jejich vysoké 
škole.  
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PREZENTOVANÉ PŘÍSPĚVKY (ŘAZENO CHRONOLOGICKY) 

  

SOUČASNÁ SITUACE V ENVIRONMENTÁLNÍ OBLASTI 
Dopady současné společnosti na životní prostředí 
- PaedDr. Tomáš Hák Ph.D. – zástupce ředitele Centra pro otázky životního 

prostředí UK 
 

Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou k udržitelné 
společnosti 
- Mgr. Miroslav Novák – Ministerstvo životního prostředí  
 

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT NA VŠ 
Environmentální management a Ekoškola– systematický přístup k problému 
- Mgr. Milan Zuna – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; projekt Ekoškola 

 
Projekt Zelená univerzita  
- Ing. Pavel Obrdlík – Akademické centrum studentských aktivit 

 
JAK ZAVÉST ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT?  

Překážky a přínosy environmentálně šetrného provozu VŠ  
- Ing. Petr Ledvina – Ekologický institut Veronica 

 
Komunikácia ako prostriedok k motivácii 
- Bc. Gabriel Kalapoš – prezident Studentské unie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
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ENVIRONMENTÁLNÍ REPORTING A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 
Příklady dobré praxe na VŠ v zahraničí a environmentální reporting 
- Andrea Proková – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze 

 
Ekoznačení a příklady dobré praxe v ČR  
- Mgr. Adéla Petrová – CENIA, Ministerstvo životního prostředí  

 
ŠETRNÉ NAKLÁDÁNÍ S MATERIÁLY  

Šetrné papírování  
- Ing. Milan Havel, Arnika 

 
Využití ICT pro administrativu a komunikaci na VŠ 
- Ing. Marek Beránek – ředitel Unicorn College, s. r. o. 

 
Odpadové hospodářství a jeho účel  
- RNDr. Vlastimila Mikulová – Česká zemědělská univerzita v Praze 

 
ŠETRNÉ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE  

Energetický management na VŠ  
- RNDr. Tomáš Chudoba – DEA Energetická agentura, s. r. o. 

 
Udržitelná doprava - nástroje a dobrá praxe  
- Ing. Jiří Jedlička – ředitel Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí, Centrum dopravního výzkumu,     

v. v. i. 
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CHCEME VŠ „ZELENĚJŠÍ“?  
Environmentálně uvědomělý student na vysoké škole 
- Ing. Stanislava Nechvílová – Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

DOPROVODNÝ PROGRAM  

V tomto roce se konal již pátý ročník výstavy studentských organizací. Možnosti představit své aktivity, pořádané 
akce, plány a úspěchy využilo celkem 11 studentských organizací ze všech koutů naší republiky. Součástí výstavy byla 
i tentokrát soutěž o nejpodařenější panel. Na prvních třech místech, přičemž byla dvě druhá místa, se umístila 
studentská organizace BEST, Stavovská unie studentů OU v Ostravě, Studentská unie ČVUT v Praze 
a Stavovská unie UTB ve Zlíně. 

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL, KTERÉ VYSLALY NA KONFERENCI SVÉ ZÁSTUPCE 

 Akademie Sting, o. p. s. 
 České vysoké učení technické v Praze 
 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 Masarykova univerzita 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Univerzita Hradec Králové 
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 Univerzita Karlova v Praze 
 Univerzita Pardubice 
 Univerzita Palackého v Olomouci 
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 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 Vysoká škola ekonomická v Praze 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Západočeská univerzita v Plzni 

Konference se zúčastnili zástupci z celkem 18 vysokých škol (z toho 17 škol veřejných a jedna soukromá). Vážíme si 
toho, že i přes velmi úzce směrované a velmi specifické téma konference se přesto sešlo přibližně 100 účastníků, a to 
jak studentů, tak zástupců vysokých škol (pedagogové, vedení),  institucí významných v akademické oblasti např.:  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
 Rada vysokých škol 
 Český národní tým Bologna Experts 
 Studentská komora Rady vysokých škol 

 
a zástupců ze soukromého sektoru:  

 Ekologický institut Veronica – se sídlem v Brně zabývající se ochranou přírody, zelenou domácností, 
úsporou energie, zapojováním veřejnosti do ochrany životního prostředí, ekologickým zemědělstvím, čištěním odpadních 
vod nebo stavbou pasivních domů. 

 Česká informační agentura životního prostředí CENIA – zabývá se hodnocením a interpretací informací 
o životním prostředí a sektorech, vytváří zázemí pro agregované a statistické informace o životním prostředí, sektorech 
a socioekonomických aspektech udržitelného rozvoje, podporuje aspekty IPPC, BAT, EIA, EPER/ePRTR a odpadového 
hospodářství. 

 Sdružení Arnika – jeho činnost se věnuje ochraně přírody, programu o toxických látkách a odpadech 
a současně poskytuje Poradnu Centra pro podporu občanů. 
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 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - bylo zřízeno v roce 1992, jako právní nástupce Výzkumného ústavu 
dopravního v Žilině. Jeho základním účelem je výzkumná a vývojová činnost s celostátní působností pro všechny obory 
dopravy a zajišťování servisních činností pro městskou dopravu. 

 DEA Energetická agentura, s.r.o. – například provádí zhodnocení stavu objektu, návrh optimálních opatření 
a přibližné vyčíslení výše nákladů, projektová dokumentace regenerace domu v rozsahu pro získání stavebního povolení, 
architektonické studie a mnoho dalšího. 

ZÁVĚRY KONFERENCE 

Jak dokazuje rozsáhlý výzkum Millenium Ecosystem Assessment, je vliv člověka na globální stav životního prostředí 
značný. Vzhledem k tomu, že existence lidstva je závislá na službách, které mu poskytují ekosystémy planety Země, měli 
bychom se více zamýšlet nad dopady našich činností a přijmout patřičná opatření. Je nešťastné a demotivující, že přední 
představitelé našeho státu popírají některé celosvětově uznávané trendy a pojmy, mezi něž udržitelný rozvoj a snaha 
o jeho naplňování bezpochyby patří. 
Účastníci konference žádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby věnovalo více pozornosti 
environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (dále jen EVVO), výchově k udržitelnému rozvoji a zavádění systémů 
environmentálního managementu na českých vysokých školách a aby vytvářelo podmínky pro činnost a rozvoj 
environmentálních neziskových aktivit v rezortu vysokého školství. Je znepokojivé, že na základních a středních školách 
v České republice i na vysokých školách v dalších zemích světa je běžné minimalizovat dopady provozu na životní 
prostředí, zatímco na českých vysokých školách debata o těchto otázkách teprve začíná. Především vrcholná centra 
vzdělanosti, kterými vysoké školy bezpochyby jsou, by si měla uvědomovat širší souvislosti okolního světa a chovat se 
racionálně s ohledem na princip předběžné opatrnosti. Když známe vědecké důkazy o globálních změnách klimatu 
a stavu světových ekosystémů, není v pořádku, že těmto problémům na vysokých školách nevěnujeme dostatečnou 
pozornost. 
Je důležité, že školský zákon ukládá základním a středním školám povinnost zajistit začlenění EVVO do vzdělávacího 
programu školy a že škola musí mít vyškoleného koordinátora pro tuto oblast. Na vysokých školách bohužel podobná 
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povinnost neexistuje. Účastníci konference se znepokojením konstatují, že české vysoké školy často ani nenaplňují 
současné environmentální legislativní požadavky například v oblasti nakládání s odpady a energiemi, či situaci řeší 
formou různých výjimek. 
Účastníci konference považují projekt Ekoškola zavádějící na základní a střední školy environmentální manažerský systém 
za velmi prospěšný a důležitý pro výchovu další generace k udržitelnému rozvoji. Podobný projekt je velmi potřebný i na 
českých vysokých školách. Proto účastníci konference i Studentská komora Rady vysokých škol podporují projekt Zelená 
univerzita. Účastníci konference žádají představitele vlády a českých vysokých škol, aby se zasadili o prosazování 
environmentálních manažerských systémů a EVVO na vysokých školách. K zavádění systému environmentálního 
managementu je možné využít již zavedených metodik např. dle řady norem ISO 14000 či nařízení EMAS II, nebo využít 
neformálních environmentálních systémů jako v případě projektu Ekoškoly.  Je přínosné inspirovat se například 
podobnými projekty na vysokých školách v zahraničí, kdy větší část univerzit využívá centrálně řízených projektů např. 
Ecocampus. 
Pro zavádění environmentálně šetrných opatření do provozu českých vysokých škol mluví nejen environmentální důvody, 
ale také možnost snižování provozních nákladů, zlepšování vnitřního prostředí školy a zvyšování kvality života na 
vysokých školách. Vysoká škola jako instituce placená z veřejných zdrojů by měla podporovat ekologicky šetrné výrobky 
i služby a environmentální aspekty zahrnout do svých výběrových řízení. Školy, jakožto velikostí významné instituce, jsou 
schopny na rozdíl od jednotlivců účinněji ovlivňovat situaci na trhu. Česká informační agentura životního prostředí 
(CENIA) nabízí do budoucna možnost zavedení ekoznačky „ekologicky šetrná služba“ pro vysoké školy, podmínkou je 
pouze spolupráce ze strany alespoň jedné vysoké školy, která by měla zájem tuto značku získat. 
Účastníci konference doporučují vysokým školám spolupráci s environmentálně zaměřenými neziskovými organizacemi 
(např. Veronica či Arnika), které mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Dále doporučují spolupracovat s institucemi, 
které udržitelný rozvoj již promítly do svého provozu (např. Ministerstvo životního prostředí ČR, Kancelář veřejného 
ochránce práv a řada místních samospráv). 
Účastníci navrhují, aby byla v rámci projektu Zelená univerzita postupně vytvořena národní síť vysokých škol, která by 
sloužila k transferu znalostí a zkušeností v environmentální oblasti nejen mezi českými vysokými školami a dalšími 
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institucemi, ale též ze zahraničí. Vhodným cílem pro české vysoké školství by mohlo být zaujmout v environmentální 
oblasti v rámci terciární vzdělávací soustavy zemí bývalého východního bloku vedoucí postavení a iniciovat 
v dlouhodobém horizontu vznik nadnárodní sítě pro tyto země, které mají výchozí podmínky velmi podobné. 
Inspiraci a motivaci při zavádění environmentálního managementu je možno hledat také u zahraničních prestižních 
vysokých škol, jakou je například Harvard University. Tato univerzita dokázala během posledních let, že ohled na životní 
prostředí není jen dobrý skutek a populistický krok, ale také dobrá cesta, jak ušetřit finanční prostředky, a to velmi 
výrazně. Jak ukazuje například švýcarská École de Polytechnique Féderale de Lausanne, je nezbytné nejprve přijít s vizí, 
která osloví všechny zainteresované skupiny a bude ji podporovat i vedení vysoké školy. Avšak ani samotná vize, byť 
sebelepší, nestačí. Je též velmi důležité si uvědomit, kde jsme, kam jdeme – vyhodnocovat indikátory vypovídající 
o úrovni environmentálního managementu, vytvářet zprávy o udržitelnosti, které nám pomohou lépe situaci monitorovat 
a usnadní nám zaměření na nejproblematičtější oblasti. 
Jak dokazují zkušenosti Studentské unie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je velmi důležité klást velký důraz na 
komunikaci a motivaci všech osob zainteresovaných do provozu vysoké školy. Klíčové je vždy přesvědčit o potřebě 
jakékoliv změny vedení vysoké školy. Dále je však nutné komunikovat i s vedením fakult a nespoléhat na samotné 
předávání informací v rámci managementu univerzity. Je nutné intenzivně komunikovat s technickými pracovníky, 
akademickými pracovníky školy i s firmami, které jsou do environmentálního managementu zainteresované (například 
firmy nakládající s odpady, provozující energetický management či zajišťující úklidové služby). Je vhodnější komunikovat 
pozitivně a motivovat ke změně chování, než změny zavádět direktivně. Nejúčinnější formou komunikace v rámci 
projektu zavádějícího environmentální management nebo některý jeho aspekt bývá osobní kontakt. Motivovat 
a přesvědčovat důležité aktéry pomocí e-mailů či jiné nepřímé komunikace je méně vhodné, ovšem v komunikaci se 
všemi studenty univerzity či veřejností je to nezbytné. I díky důrazu na tyto aspekty komunikace a obětavé práci 
studentů se Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně daří úspěšně a efektivně zavádět propracovaný systém separace odpadů. 
Právě studenty, které zajímá otázka udržitelného rozvoje, je vhodné zapojit do environmentálního managementu vysoké 
školy a využít jejich vlivu i pro prosazování systému v rámci akademické obce. Každý student vysoké školy by měl být 
environmentálně uvědomělý. Takový student by neměl být jakousi výjimkou či zvláštností. 
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Kromě nakládání s odpady je třeba se zaměřit také na spotřebu kancelářských potřeb. Nepochybně je možné předejít 
vzniku nemalého množství odpadů, pokud budeme tisknout pouze nezbytné množství materiálů, využívat oboustranný 
tisk a upřednostňovat elektronickou komunikaci a elektronické administrativní systémy před jejich tištěnou, papírovou 
podobou. Dopady na životní prostředí je v provozu kanceláří možné snižovat také používáním ekologicky šetrných 
výrobků, především recyklovaného papíru. Ekoznačka v tomto případě zaručuje kvalitu na úrovni podobných výrobků bez 
ekoznačky, přičemž cena nebývá významně vyšší. Pozornost je vhodné věnovat rovněž oblasti úklidu a používat spíše 
environmentálně šetrné úklidové prostředky, například přírodní a snadno biologicky rozložitelné.  
Další důležitou oblastí, které by se měly vysoké školy hlouběji věnovat, je energetický management. V této oblasti jsou 
zřejmě také největší možnosti úspor provozních prostředků. Účastníci konference vyzývají vedení vysokých škol, aby 
přijímaly výhodná opatření vyplývající z kvalitně zpracovaných energetických auditů. Dále vyzývají, aby byly v nejbližších 
měsících zpracovány průkazy energetické náročnosti budov vysokých škol a zveřejněny patřičné informace. 
Účastníci konference považují za důležité, aby představitelé vysokých škol jednali se samosprávami o možnostech 
snižovat negativní dopady osobní dopravy na prostředí českých měst a aby spolupracovali na environmentálně 
šetrnějších možnostech dopravy pro studenty i další občany měst, například prostřednictvím podpory cyklistiky, 
výstavbou cyklostezek a veřejnou sítí kol k zapůjčení. Vedení vysokých škol vyzýváme k tomu, aby vytvářela vhodné 
zázemí pro využívání cyklistiky na vysokých školách – například zajištěním bezpečných míst k odkládání kol, případně 
koláren se sprchou a základním vybavením pro servis kol. 
Při prosazování environmentálně šetrných opatření je třeba respektovat všechny ostatní úlohy vysoké školy 
a neprosazovat je za každých okolností. Na druhou stranu pro jejich realizaci mluví mimo jiné možnost finančních úspor, 
které vhodné investice v budoucnu vytvoří. V případě nedostatku volných prostředků je možné tato opatření financovat 
pomocí třetí strany z části předpokládaných úspor. 
Realizace opatření není ovšem pouze otázka finanční, ale také personální. Doporučujeme, aby VŠ zaměstnávaly 
environmentální manažery či využívaly jejich služeb, podobně jako je to běžné v jiných zemích (například Velká Británie, 
USA, Německo, Švýcarsko, Norsko a Švédsko). Velmi výhodné je také zapojení dobrovolníků z řad studentů. Potenciál 
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studentů je vhodné využívat i v rámci jejich odborného studia, například při zpracovávání seminárních a závěrečných 
prací. 

OFICIÁLNĚ SCHVÁLENÉ ZÁVĚRY ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE 

‐ Vysoké školy by měly zaujmout vůdčí roli v environmentální výchově, vzdělávání a osvětě i v šíření konceptu 
udržitelného rozvoje. 

‐ Účastníci žádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby věnovalo více pozornosti 
environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (dále jen EVVO), výchově k udržitelnému rozvoji a zavádění 
systémů environmentálního managementu na českých vysokých školách a aby vytvářelo podmínky pro činnost 
a rozvoj environmentálních neziskových aktivit v rezortu vysokého školství. 

‐ Účastníci vyjádřili podporu projektu Ekoškola, který zavádí na základní a střední školy environmentální 
manažerský systém vedoucí k výchově další generace k udržitelnému rozvoji. Podobný projekt je velmi potřebný 
i na českých vysokých školách. 

‐ Bylo by vhodné využít služeb Informační agentury životního prostředí (CENIA), která nabízí možnost zavedení 
ekoznačky „ekologicky šetrná služba“ pro vysoké školy. Podmínkou je pouze spolupráce ze strany alespoň jedné 
vysoké školy, jež by měla zájem tuto značku získat, což může zvýšit prestiž této vysoké školy. 

‐ Účastníci konference doporučují vysokým školám spolupráci s environmentálně zaměřenými neziskovými 
organizacemi (např. Veronica či Arnika), které mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Dále doporučují 
spolupracovat s institucemi, které udržitelný rozvoj již promítly do svého provozu (např. Ministerstvo životního 
prostředí, Úřad veřejného ochránce práv a řada místních samospráv). 

‐ Inspiraci a motivaci při zavádění environmentálního managementu je možno hledat např. u zahraničních 
prestižních vysokých škol, jakou je například Harvard. Tato univerzita během posledních let dokázala, že ohled 
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na životní prostředí není jen dobrý skutek a populistický krok, ale také dobrá cesta, jak ušetřit finanční 
prostředky, a to velmi výrazně. 

‐ Důležitou oblastí, které by se měly vysoké školy hlouběji věnovat, je energetický management. V této oblasti 
jsou zřejmě také největší možnosti úspor provozních prostředků. 
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Odborné semináře 

Již na zcela první celostátní studentské konferenci „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách“ konané 
v roce 2001 se její účastníci shodli, že v České republice je sice studentům přičleněn kvalitní legislativní rámec, jejich 
partnerská úloha však není vždy zcela zachována. Přesto je vidět, že tam, kde si úlohu zástupců studentů plně uvědomili 
a začlenili ji do své struktury, je možné pozorovat např. významné zvýšení tvůrčích a uměleckých zástupců studentů, 
zvýšení pocit sounáležitosti s institucí, pomoc při různých formách hodnocení kvality, uvědomění si své pozice při 
vytváření kvality apod. 

Jedním z hlavních cílů ACSA, který vyplynul ze závěrů již jmenované první konference, se tedy stalo „rozvíjet kvalitu 
studentské samosprávy, zejména v oblastech dotýkajících se studentů“. Aby tomu tak mohlo být, je nutné studenty 
neustále vzdělávat v záležitostech, které ke své každodenní práci v akademickém senátu, studentské unii, klubu, 
časopise aj. potřebují. 

Naší důležitou aktivitou, kterou provozujeme již od počátku své činnosti, se tak stalo organizování odborných seminářů 
a soustředění, která mají nejrůznější zaměření. Naši „klienti“ se u nás nejprve naučí aplikovat v praxi vysokoškolský 
zákon, dozví se o fungování a pravomocech akademických senátů, a aby mohli své návrhy a doporučení kvalitně 
přednést, mohou navštívit seminář týkající se komunikačních a argumentačních dovedností. Další semináře, které 
jsou „šité na míru“, mohou lépe připravit studenty ve studentských organizacích na vedoucí pozice. Díky zkušeným 
lektorům se mohou vzdělávat v nyní tak důležitém oboru zvaném projektové řízení, své poznatky získané na těchto 
soustředěních mohou aplikovat v počítačovém programu MS Project, jehož výuka se také nachází v naší nabídce. 
Všechny tyto znalosti a dovednosti aktivní studenti využijí nejen ve své každodenní činnosti, ale i ve svém budoucím 
profesním zaměření. 

Účastníci seminářů si hradí pouze náklady na stravu, resp. ubytování. Po plném absolvování semináře zasíláme 
účastníkům osvědčení Vysokého učení technického v Brně o absolvování kurzu. 
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Současná nabídka seminářů
pro rok 2008 
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Semináře jsou rozděleny na základní – specializované na určitou problematiku 
vysokého školství, a podpůrné – rozšiřující znalosti a dovednosti účastníků tak, aby 
byli schopni vědomosti nabyté v seminářích základních aplikovat v praxi a efektivněji 
pracovat ve svých studentských organizacích. Námi zvolené pořadí účasti na 
jednotlivých seminářích není náhodné. Pokud toto pořadí studenti dodrží, nejenže se 
bez problémů dostanou na všechny nabízené kurzy, ale znalosti a dovednosti, které na 
této „cestě“ získají, docení právě v jejich návazném systematickém rozvíjení...   
Nově je udělován certifikát – Prakticky orientovaný manažer se zkušenostmi 
v oblasti vysokých škol, tedy certifikát, který obdrží jen ti studenti, kteří dosáhnou 
určité hranice bodů a současně se zúčastní různorodé směsi seminářů. Každý seminář 
a workshop je ohodnocen body, které se po absolvování průběžně započítávají do 
celkové sumy. Podmínkou získání certifikátu je tedy účast na většině našich seminářů 
a workshopů, které rozvíjejí rozdílné aspekty znalostí a schopností. Certifikát studenti 
obdrží v české a anglické jazykové verzi. Je dokladem o Vašem odhodlání učit 
a vzdělávat se, chuti dobrovolně rozšiřovat své vědomosti a schopnosti komunikace, 
řízení a celkového přehledu v problematice vysokého školství. 
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SEMINÁŘE REALIZOVANÉ V ROCE 2008 

Vysokoškolská legislativa 
 
Lektoři:  
JUDr. Dan Dvořáček  – advokátní koncipient AK Vašíček, Frimmel & Honěk 

– postgraduální student Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
– bývalý člen AS MU 
– člen poradní rady Nadačního fondu Stránský 

Mgr. Veronika Kudrová   
 
 
–absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity,  
postgraduální studentka na Katedře mezinárodního a evropského 
práva 
– bývalá členka AS PrF MU 
– předsedkyně SK AS MU 
– členka Legislativní komise SK RVŠ 
  

Doba trvání: 8 h 
Poplatky:  Seminář je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2008:  3 
Místa konání seminářů:  

 Brno, 15. 2. 2008, Centrum VUT v Brně 
 Praha, 4. 4. 2008, Univerzita Karlova, Budova děkanátu PřF UK  
 Brno, 17. 10. 2006, Centrum VUT v Brně 
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Účastníci: 

  
Semináře se v roce 2008 zúčastnilo 37 studentů z těchto vysokých škol: 

 Akademie výtvarných umění v Praze 

 České vysoké učení technické v Praze
 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
 Masarykova univerzita 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Univerzita Hradec Králové 
 Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, s. r. o. 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 Univerzita Karlova v Praze 
 Univerzita Pardubice 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějovicích
 Vysoké učení technické v Brně 
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Vybraná hodnocení: 
 Ujasnila jsem si strukturu, orgány a částečně i fungování VŠ. Čekala jsem více informací z oblasti, o které se 

bude mluvit spíš na semináři Akademické senáty. 
 Získání nových informací. Seminář mě přinutil přemýšlet, jestli je to na naší univerzitě tak, jak by mělo být. 
 Velice popularizační forma podání na 1. Zdání nezáživného tématu ☺ = fakt to obdivuji, že jsem se ani chvíli 

nenudila a to jen díky lektorům a hraje zde roli jistě také rozvržení časů – přestávek…k mému překvapení 
jsem skoro všemu rozuměla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborná stránka semináře 
 Vše bylo předneseno stručně a jasně. 
 Seminář na vysoké úrovni. 
 Odborná stránka vynikající, bylo vidět, že lektoři mají dostatek zkušeností a přehledu v daném oboru.  
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Akademické senáty 
 
Lektoři: 
Mgr. Veronika Kudrová   

– Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, postgraduální   
   studentka na Katedře mezinárodního a evropského práva 
– bývalá členka AS PrF MU 
– předsedkyně SK AS MU 
– členka Legislativní komise SK RVŠ 

 
MUDr. Jan Bruthans 

– student postgraduálního studia 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
– předseda Legislativní komise Akademického senátu 1. LF UK        
– bývalý předseda AS 1. LF UK, člen AS UK a Legislativní komise AS UK, člen Disciplinární komise 1. LF UK 

 
Ing. Jaroslav Švec   

– vedoucí Akademického centra studentských aktivit 
 – dlouholetý předseda Studentské komory Akademického senátu Vysokého učení technického v Brně 
 
Doba trvání: 8 h 
Poplatky:  Seminář je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místa konání seminářů:  

 Praha, 18. 4. 2008, Praha, Univerzita Karlova, Budova děkanátu PřF UK  
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Účastníci: 
 
Semináře se v roce 2008 zúčastnilo 10 studentů z těchto vysokých škol: 

 České vysoké učení technické 
v Praze 

 Masarykova univerzita 
 Technická univerzita v Liberci 

 Univerzita Hradec Králové 
 Univerzita Karlova v Praze 
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Vybraná hodnocení: 
 Dozvěděla jsem se konečně, jak má senát fungovat, jaké mám pravomoci jako student v té praktické stránce 

(realitě) v diskusi se mi líbilo, že všichni mohli říkat názory a zkušenosti všem, že to nebylo jen o poučování 
ze strany lektorů  

 Lepší orientace v otázkách týkajících se senátu, resp. Otázek o problémech tam řešených, odpovědi na 
sporné, všeobecné otázky, řešení určitých problémů, řešení praktických příkladů z praxe 

 Rozšíření obzorů ohledně mantinelů a pák AS, praxe na jiných univerzitách 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborná stránka semináře 
 Myslím, že vyčerpávající 
 Bez výčitek 
 Komunikativní, zábavná a velice podnětná, oba lektoři byli velice zkušení a ochotní řešit praktické 

problémy 
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Ekonomika vysokých škol 
 
Lektor: JUDr. Lenka Valová    
Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Seminář je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně 
dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místa konání seminářů: 

 Brno, 11. 4. 2008, Centrum VUT v Brně 
 

Účastníci: 
Semináře se v roce 2008 zúčastnilo 12 studentů z těchto vysokých škol: 

 České vysoké učení technické v Praze 
 Janáčkova akademie múzických umění 

v Brně 
 Masarykova univerzita 
 Ostravská univerzita v Ostravě 

 
 

 Univerzita Hradec Králové 
 Univerzita Jana Ámose Komenského Praha,  

s. r. o. 
 Univerzita Karlova v Praze 
 Vysoké učení technické v Brně 
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Vybraná hodnocení: 
 Získala jsem přehled, jak se tvoří rozpočet, na co se jako senátor mám ptát 
 V množství přínosných informací 
 Mluvilo se i o širších souvislostech spojených s tématem 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nejvíce přínosné pro mě bylo 
 Vazba na strategické dokumenty, fondy, poplatky. 
 Rozložení nákladových položek, finanční rozvaha a výše N/V – srovnání, tvorba fondů a čerpání, čerpání 

státních dotací. 
 Nové informace o Boloňském procesu a jeho „zavedení“ u nás, regulace MŠMT počtu studentů Bc. x Mgr. 

x Ph.D. 
 Praktické příklady a povysvětlení formulací v textu. 
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Profesionalita, rady a opora pro studentské organizace 
 
Lektor: Ing. Radoslav Štěpánek 

‐ Absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta Managementu 
a ekonomiky ve Zlíně 

 
            Mgr. Klára Bendová 

‐ postgraduální studentka oboru Psychologie na Univerzitě Palackého 
v Olomouci (UPOL) 

‐ členka akademického senátu Filozofické fakulty UPOL 
 
Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Seminář je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místa konání seminářů: 

 Brno, 11. 12. 2008, Centrum VUT v Brně 
 
Účastníci: 
Semináře se v roce 2008 zúčastnilo 23 studentů z těchto vysokých škol: 

 Masarykova univerzita 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Technická univerzita v Liberci 
 Univerzita Hradec Králové 

 Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, s. r. o. 
 Univerzita Karlova v Praze 
 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 Západočeská univerzita v Plzni 
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Vybraná hodnocení: 
 Přehledné, jednoduché komplexní a základní informace o fungování SO a org. Obecně. 
 Ve všem ☺, Pracujeme momentálně na reorganizaci a odstranění anarchie v našem spolku, takže velmi 

aktuální přínos. 
 Seminář se dotkl podstatných informací zejména o propagaci organizace. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nejvíce přínosné pro mě bylo
 Návod na motivaci a získávání nových členů 
 Právní formy, grafika webových stránek, postup zřízení občanského sdružení 
 Vnitřní komunikace, funkce v organizaci 
 Marketing, komunikace, příklady ze života 
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Financování studentských aktivit 
 
Lektor: Mgr. Filip Vrubel 

‐ student Právnické fakulty a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, bývalý 
člen Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

‐ bývalý viceprezident European Law Students´ Association 
‐ bývalý prezident ELSA Česká republika. Bývalý marketér ELSA Brno 
 
 

MgA. Adéla Venerová 
‐ projektová specialistka ACSA 

  
 
Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Seminář je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místa konání seminářů: 

 Praha, 16. 10. 2008, Florenc - Dopravní fakulta ČVUT  
 
Účastníci: 
Semináře se v roce 2008 zúčastnilo 22 studentů z těchto vysokých škol: 

 České vysoké učení technické v Praze 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Technická univerzita v Liberci 
 Univerzita Hradec Králové 

 Univerzita Jana Ámose Komenského Praha,  s. r. o. 

 Univerzita Karlova v Praze 
 Vysoká škola ekonomická v Praze 
 Západočeská univerzita v Plzni 
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Vybraná hodnocení 
 Přesně tyto informace jsem potřeboval pro svou organizaci, která je teprve v začátcích a těším se na PROSO 
 Shrnutí a ucelené info o fundraisingu, čerpání ze zkušeností, velmi oceňuji praktickou stránku semináře, 

případové studie 
 Udělalo mi to obecnou představu, ale konkrétní body si asi budu muset přijít sám 
 Chystáme se založit občanské sdružení a budeme se snažit najít sponzory -> získala jsem informace jak 

postupovat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborná stránka semináře 
 Oceňuji hlavně praktický přístup a srozumitelnost odborných termínů, dobře vysvětleno na konkrétních 

příkladech 
 Velmi dobrý přístup, spousta znalostí, příjemný přístup k účastníkům 
 Obsaženy všechny potřebné složky, názory a postřehy od lidí z praxe zkušených 
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Ochrana autorských práv 
 
Lektor: MgA. Hana Krejčí 

‐ projektová manažerka Divadelní fakulty JAMU v Brně 

            JUDr. Petra Žikovská  
‐ Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI), národní skupina ČR – IFPI, 

ředitelka české pobočky IFPI  

            Mgr. Martin Voborník  
‐ právní zástupce Microsoft Česká republika, právní zástupce Business Software 

Aliance ČR 

            Jan Hlaváč  
‐ tiskový mluvčí Business Software Aliance ČR (BSA) 

 

Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Seminář je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně 
dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místa konání seminářů: 

 Praha, 17. 4. 2008, Microsoft s.r.o., BB Centrum, budova Alpha  
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Účastníci: 
Semináře se v roce 2008 zúčastnilo 15 studentů z těchto vysokých škol: 

 České vysoké učení technické v Praze 
 Masarykova univerzita 
 Univerzita Hradec Králové 

 Univerzita Karlova v Praze 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Vysoké učení technické v Brně 
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Vybraná hodnocení: 
 Zejména přínosný byl pohled „z druhé strany“ – BSA, ochranné svazy + možnost probrat modelové případy s 

autorským zákonem v ruce 
 Dozvěděl jsem se o šíření audiovizuálních děl na internetu 
 Upřesnění znalostí z autorských práv 
 Umožnila základní přehled práv – základní představu, jak to funguje: o zneužívání, tak i o právech autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejvíce přínosné pro mě bylo 
 Nejvíce zajímavé pro mne byly přednášky týkající se SW pirátství, nejpřínosnější ten zbytek (méně jsem o 

tom věděla) – hl. co komu hlásit, když něco pořádám. 
 Otázky SW práva + školní práce. 
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Bezpečnost na internetu 
 
Lektor: Ing. Tomáš Přibyl 

‐ již osmým rokem působí v oblasti informační bezpečnosti, z toho třetím rokem „na volné 
noze“ jako nezávislý konzultant a publicista 

‐ kromě práce na samostatných projektech se věnuje psaní článků a publikací, přednáškové 
a osvětové činnosti, dále moderování konferencí, vzdělávacím aktivitám apod. 

  
Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Seminář je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místa konání seminářů: 

 Brno, 14. 3. 2008, Centrum VUT v Brně 
 
Účastníci: 
Semináře se v roce 2008 zúčastnilo 16 studentů z těchto vysokých škol: 

 Masarykova univerzita 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 

v Brně 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Univerzita Karlova v Praze 

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava 
 Vysoké učení technické v Brně 
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Vybraná hodnocení: 
 Až doteď jsem si neuvědomila, jak je internet a email nebezpečný. 
 Upozornil na možné chyby, které dělám, uvědomil jsem si svoje slabá místa. 
 Praktické užitečné informace podané dobrou formou. 
 Ujasnění IT pojmů, co se za nimi skrývá a jak vlastně fungují. 
 Jsem velice spokojená, bojím se doma zapnout PC ☺ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Odborná stránka semináře 
 Ing. Přibyl je výborný řečník a hlavně člověk s ohromným přehledem o dané oblasti. Faktická stránka 

byla skvěle doplněna veselými příhodami ze života.  Z mého pohledu to nemělo chybu. ☺ 
 Mám pocit, že jsem dostal informace od profesionála 
 Udržela jsem pozornost po celou dobu, což je vzhledem k délce semináře téměř zázrak. Už dlouho se mi 

něco podobného nestalo. 
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Zásady úspěšného pořádání studentských akcí 

Lektor: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. 

‐ praktické zkušenosti s vedením různých typů kulturních projektů, ať již v rámci školních akcí 
během magisterského studia (studentská ředitelka Mezinárodního festivalu vysokých 
divadelních škol Setkání/Encounter 2003), tak mimo něj (spolupráce na produkci různých 
divadelních inscenací a hudebních festivalů). 

            Ing. Stanislava Nechvílová 
‐ bývalá členka několika studentských organizací a v neposlední řadě nadšený 

pořadatel (nejen) studentských akcí – od tématických večerů přes výlety po 
majáles. V současné době spolupracuje s neziskovými organizacemi.  

            Ing. Veronika Kalová 
‐ odborná pracovnice ACSA, stálá členka Skupiny mladých projektových manažerů, 

mezinárodně certifikovaná projektová praktikantka. 
 
Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Seminář je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2008: 2 
Místa konání seminářů: 

 Brno, 24. 5. 2008, Centrum VUT v Brně 
 Brno, 14. 11. 2008, Centrum VUT v Brně, Zasedací místnost rektora, 2. patro  
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Účastníci: 
Semináře se v roce 2008 zúčastnilo 47 studentů z těchto vysokých škol: 

 České vysoké učení technické v Praze 
 Masarykova univerzita 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 

v Brně 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Technická univerzita v Liberci 
 Univerzita Hradec Králové 
 Univerzita Karlova v Praze 
 Univerzita Palackého v Olomouci 

 
 
 

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Západočeská univerzita v Plzni 
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Vybraná hodnocení: 
 Formou velmi kamarádskou jsme probrali nejrůznější témata, máme k tomu vlastní zpětnou vazbu, lidé se 

zapojovali, zkušenosti kolovaly. 
 Vyvaruji se chyb, které byly zmíněny. Co se týká poplatků OSA, byla jsem překvapená ☺ 
 Ujasnění postupu, připomenutí některých aktivit, komunikace o zkušenostech. 
 Přínos nových informací, výměna zkušeností, odpovědi na konkrétní otázky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odborná stránka semináře 

 Dobře koncipovaný přísun informací. 
 Odkazy na praktické zkušenosti. 
 Z různých úhlů pohledu ☺ ☺ ☺ 
 Holky uvedly nejen teorii, ale i spousty zajímavých věcí i v praxi, z vlastních zkušeností. 
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Komunikace a argumentace I  
Lektor: ThMgr. Milan Klapetek  
 –   Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně    
 
Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Seminář je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně 
dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2008: 4 
Místa konání seminářů: 

 Praha, 7. 2. 2008, Florenc, Dopravní fakulta ČVUT 
 Brno, 7. 3. 2008, Centrum VUT v Brně 
 Brno, 3. 10. 2008, Centrum VUT v Brně  
 Praha, 24. 10. 2008, Florenc, Dopravní fakulta ČVUT 

 
Účastníci: 
Semináře se v roce 2008 zúčastnilo 90 studentů z těchto vysokých škol: 

 B.I.B.S., a.s. Brno International Business School 
 České vysoké učení technické v Praze 
 Evropský polytechnický institut, s. r. o. 
 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
 Masarykova univerzita 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 

v Brně 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Technická univerzita v Liberci 

 Univerzita Hradec Králové 
 Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, s. r. 

o. 
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem 
 Univerzita Karlova v Praze 
 Univerzita Palackého v Olomouci 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
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 Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava 

 Vysoká škola ekonomická v Praze 
 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 Vysoké učení technické v Brně 
 Západočeská univerzita v Plzni 
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Vybraná hodnocení: 
 Spousta nových informací, které mě zajímají a mohou být prospěšné v mém akademickém i běžném životě, 

setkání s podobnými lidmi, kteří mají zájem o stejné věci a řešící problémy jako já. O tyto věci se velmi 
zajímám a moc si vážím možnosti se vybraných seminářů účastnit 

 Dozvěděla jsem se mnoho nového o komunikaci i o argumentaci. Pochopila jsem, jak je komunikace důležitá 
a že může být zavádějící, pokud si lidé nevyjasní, co tím chtěli říct 

 Kvalitně podané ucelené informace, obohacující a vyzývající k dalšímu studiu tématu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizační stránka semináře 

 Pokud jdete na seminář, u něhož dopředu víte, že bude veden formou přednášky, pak už záleží jen na 
přednášejícím, který byl v tomto případě skutečným profesionálem. Přednáší zábavnou formou, je 
schopen mluvit plynule, jasně a navíc i poutavě. Klobouk dolů =) 

 Pravidelné přestávky jsou nepostradatelné, byly přijatelně dlouhé, místnost je příjemná. 
 Líbil se mi projev přednášejícího, stejně jako schéma, vedoucí od teorie k praxi. 
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Komunikace a argumentace II 
Lektor: ThMgr. Milan Klapetek  
 –   Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně    
 
Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Seminář je hrazen ze zdrojů ACSA.  Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2008: 3 
Místa konání seminářů: 

 Brno, 29. 2. 2008, Centrum VUT v Brně 
 Brno, 25. 4. 2008, Centrum VUT v Brně 
 Brno, 12. 12. 2008, Centrum VUT v Brně 

 

Účastníci: 
Semináře se v roce 2008 zúčastnilo 37 studentů z těchto vysokých škol: 

 České vysoké učení technické v Praze 
 Masarykova univerzita 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 

v Brně 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Univerzita Hradec Králové 
 Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, 

s. r. o. 

 Univerzita Karlova v Praze 
 Univerzita Palackého v Olomouci 
 Univerzita Pardubice 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Západočeská univerzita v Plzni 
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Vybraná hodnocení: 
 Dostal som objaktívnu kritiku a viem na čom mám pracovať 
 Praxe, praxe, praxe! Videozáznam a odborné zhodnocení i zhodnocení kolegů 
 Viděla jsem se, jak mluvím, vím o tom, že mám rezervy, ale když se mi konkrétně ukáže, kde se mám zlepšit 

„je to bezva“.  
 Na vlastní kůži jsem si vyzkoušela to, co jsem se naučila v teoretické části 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborná stránka semináře 
• Velmi přínosné, především vidět vašeho skvělého lektora v praxi „přednášet“ a reagovat 
• Pan Klapetek je úžasný a je vidět, že v tom má praxi 
• Bylo to moc přínosné a konkrétní kritika na mé projevy je fakt dobrá, kdo jiný mi s tím může lépe poradit, 

než p. Th.Mgr. Klapetek? 
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Projektové řízení I - Základy 
Lektoři: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. – Strojní fakulta VUT v Brně  
 Ing. Jaroslav Švec – Akademické centrum studentských aktivit 
 Mgr. Zuzana Nováková – Akademické centrum studentských aktivit 
  
Doba trvání: 7 dní 
Poplatky: Soustředění je hrazeno ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, 
ubytování a dopravu na místo konání. 
Počet soustředění zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místo konání soustředění: 

 Škrdlovice, 22. – 29. 8. 2008, Penzion Velké Dářko 
Účastníci:  
Soustředění se v roce 2008 zúčastnilo 32 studentů z těchto vysokých škol: 

 České vysoké učení technické v Praze 
 Masarykova univerzita 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Technická univerzita v Liberci 
 Univerzita Hradec Králové 
 Univerzita Karlova v Praze 

 Univerzita Palackého v Olomouci 
 Univerzita Pardubice 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Vysoká škola ekonomická v Praze 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Západočeská univerzita v Plzni 
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 Vybraná hodnocení: 
 organizování akcí znám pouze z praxe, chyběli teoretické znalosti! Mockrát za ně děkuji 
 nové informácie, kolektiv, správná banda, inšpirujca a precizná práca organizátorou 
 zcela nové informace, vědění (které bych jinak sám nastudovával k semináři nepoměrně dlouhou dobu) 
 naprosto splnil mé očekávání. Naučila jsem se metody, které vím, že využiju. Poznal jsem spoustu výborných 

lidí a zjistil spoustu informací, kterých využiju ke zlepšení jednak svých schopností, ale i ke „zlepšení“ 
záležitostí týkajících se chodu školy. (Různé tipy a doporučení…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizační stránka semináře 
 byly začleněny pauzy na protažení hýžďových svalů, „sportovní aktivity“, kreativita 
 oceňuji požadavek velkého nasazení, sportovní vyžití je prima uvolnění, čas na poobědní spánek je luxus 

– super! 
 perfektní organizační zázemí, dodržování harmonogramu, informování o všem důležitém včas, dobré 

řazení přednášek (i s ohledem na výkon účastníků ☺) 
 výborný penzion, milá obsluha,…čekala jsem všechno, jen ne toto -> veliké + 
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 Univerzita Pardubice 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Západočeská univerzita v Plzni 

 

  
Základy práce s MS Project1 
 
Lektoři: 
Ing.. Veronika Kalová – odborná pracovnice ACSA            
                                      – členka Skupiny mladých projektových manažerů v ČR 
Ing. Jaroslav Švec – Akademické centrum studentských aktivit 
 
Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Seminář je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místo konání semináře: 

 Brno, 10. 10. 2008, Centrum VUT v Brně   

Účastníci:  
Semináře se v roce 2008 zúčastnilo 22 studentů z těchto vysokých škol: 

 České vysoké učení technické v Praze 
 Janáčkova akademie múzických umění 

v Brně 
 Masarykova univerzita 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Technická univerzita v Liberci 
 Univerzita Hradec Králové 
 Univerzita Palackého v Olomouci 

                                                     
1 Seminář je podporován firmou Microsoft s. r. o., která poskytuje Akademickému centru studentských aktivit zdarma potřebný 
software. 
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Vybraná hodnocení: 
 Seznámil jsem se s programem, o kterém jsem věděl pouze to, že existuje. Nyní s ním umím některé základní 

operace, které mi pomohou lépe zvládat přípravu projektů. 
 Určitě velmi užitečný program, jen si myslím, že jednodenní školení je málo. Ale jako vždycky s organizací i 

programem jsem s ACSA velmi spokojen. 
 Základné užívateĺské znalosti MSP, vyzkúšal som si to na vlastnej koži. 
 Systematický přístup, praktické ukázky, zaměření na konkrétní příp. studii. 
 Zistil som možnosti, čo MS Project dokáže, a viem, čo mám zhruba chcieť po nástrojoch na podporu PM 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Organizační stránka semináře 
 Rozumné délky přestávek mezi přijatelně dlouhou dobou přednášek snad jen přestávka na oběd zbytečně 

dlouhá, zázemí OK. 
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SOUHRNNÉ INFORMACE ZA ROK 2008 
 
Počet uspořádaných seminářů: 20 
Počet nabízených druhů seminářů: 
12 
 
 
Celkový počet účastníků: 362 
Průměrný počet účastníků na 
1 seminář: 18  
Počet VŠ, jejichž studenti se 
seminářů zúčastnili: 23 
 
 
Seznam VŠ – řazeno dle abecedy 

 

Vysoká škola Počet zástupců 
Akademie výtvarných umění v Praze 1 
B.I.B.S., a.s. Brno International Business School 1 
České vysoké učení technické v Praze 42 

Evropský polytechnický institut, s. r. o. 1 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 5 
Masarykova univerzita 46 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 14 
Ostravská univerzita v Ostravě 40 
Technická univerzita v Liberci 8 
Univerzita Hradec Králové 47 
Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, s.r.o. 6 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 3 
Univerzita Karlova v Praze 48 
Univerzita Pardubice 4 
Univerzita Palackého v Olomouci 12 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlín 12 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 6 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 9 
Vysoká škola ekonomická v Praze 4 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 3 
Vysoké učení technické v Brně 34 
Západočeská univerzita v Plzni 11 
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Workshopy 
 
Práce ve studentské organizaci a osobnostní charakteristiky studentů 
 

Lektoři: 
Mgr. Zuzana Nováková - Akademické centrum studentských aktivit 
 
Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Workshop je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet workshopů zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místo konání workshopu: 

 Brno, 13. 3. 2008, Centrum VUT v Brně  

Účastníci: 
Workshopu se v roce 2008 zúčastnilo 13 studentů z těchto vysokých škol: 

 Masarykova univerzita 
 Ostravská univerzita v Ostravě 
 Univerzita Hradec Králové 

 Univerzita Palackého v Olomouci 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Vysoké učení technické v Brně 
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Vybraná hodnocení: 

 Přinesl mi zcela konkrétní informace o nejčastějších motivech studentů pro vstup do studentské organizace 
a pozitivech, i negativech z toho plynoucích, důležité byly i poznatky kolegů, které zazněly v diskuzi, rád jsem 
ostatním předal své zkušenosti  

 Utvrdila jsem se ve vlastních názorech, získala jiné od druhých, získala motivaci pro budoucí práci 
a pokračování v tom, co dělám 

 Už třetím rokem pracuji ve studentské organizaci a bylo pro mě velice zajímavé rozebrat motivaci studentů 
obecně, potažmo i svoji, ohlédnout se zpátky a i podívat se dopředu… 

 
 
 
 

 

 

 

 

Organizační stránka semináře
 

• Příjemné popsání a struktura přednášky proložené věcnými připomínkami účastníků formou diskuze 
• Bohaté možnosti diskuze, v prezentaci nebyly redundantní informace, dobře rozvržené přestávky, aby 

únava nevítězila 
• Forma mi vyhovovala, ale byl jsem hrozně moc unavený, včera jsem ještě dnes nešel spát kvůli plesu, jinak 

OK ☺ 
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Evropa a studentské organizace 
 
Lektoři: 
Ing. Jaroslav Švec - Akademické centrum studentských aktivit 
 
Ing. Veronika Kalová - Akademické centrum studentských aktivit 
 
Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Workshop je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet workshopů zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místo konání workshopu: 

 Brno, 21. 3. 2008, Centrum VUT v Brně  

Účastníci: 
Workshopu se v roce 2008 zúčastnilo 6 studentů z těchto vysokých škol: 

 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
 Univerzita Hradec Králové 

 Univerzita Karlova v Praze 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
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Vybraná hodnocení 

 inspirace pro téma YPMG (zejména složky se strukturou podobnou jako YPMG CZ) 
 dozvěděl jsem se částečně funkce ostatních organizací 
 dozvěděl jsem se více informací o vlastní organizaci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma, jakou byl workshop veden 
 dobré, vše dávalo smysl, ale byla vidět jistá chaotičnost způsobená tím, že bylo vše prezentováno 

poprvé, po odborné stránce zajímavé 
 Kvůli vlastní vytíženosti jsem nestihl dostatečně a s předstihem připravit kvalitní materiály, po odborné 

stránce ales klar☺ 

 přínosná diskuse, po odborné stránce – zajímavé informace o stud. org. a senátech, ale nerozumím těm 
senátorům 
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Workshop Zelené univerzity 
 
Lektoři: 
Ing. Pavel Obrdlík - Akademické centrum studentských aktivit 
 
Doba trvání: 8 h 
Poplatky: Workshop je hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo konání. 
Počet workshopů zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místo konání workshopu: 

 Brno, 16. 5. 2008, Centrum VUT v Brně  

Účastníci: 
Workshopu se v roce 2008 zúčastnilo 14 studentů z těchto vysokých škol: 

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 Masarykova univerzita 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 

 Univerzita Karlova v Praze 
 Univerzita Palackého v Olomouci 
 Vysoké učení technické v Brně 
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Vybraná hodnocení 

 zjistil jsem, jaké jsou současné studentské aktivity v problematice třídění odpadů a šetření energií 
 rozšíření znalostí – environmentální certifikace, definice Ekoškoly, příjemný prostor i počet účastníků, kreativní 

workshop 
 dozvědět se o různých aktivitách na univerzitách – doufám, že se rozvíjí konkrétní stopy na změny z tohoto 

workshopu 
 navázání kontaktů, klíčové informace o Ekoškole a hlavně energetickém managementu, otevření otázek a 

projasnění konkrétnějšího postupu při prosazování změn (co? kdo to má? jak?), zjištění o dostupných 
nástrojích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizační stránka workshopu 
 vyhovoval mi program i sled prezentací. Workshop nebyl přehlcený. 
 zajímavé příspěvky, různá hlediska 
 velmi profesionální a přitom lidská organizace, připravené podklady, dodržování časů v rámci možností 
 příjemné prostředí, malý počet lidí, otevřená diskuze 
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Kurz Projektového řízení 
 
Lektoři: 
Ing. Jaroslav Švec - Akademické centrum studentských aktivit 
 
Mgr. Zuzana Nováková – Akademické centrum studentských aktivit 
 
Doba trvání: 36 h (dalších 16 hodin se bude pořádat v roce 2009) 
Poplatky: Kurz 7 800,- Kč vč. DPH pro studenty prezenčního studia (možnost splátky po 2 x 3900,-), 8 800,- Kč vč. DPH 
pro studenty kombinovaného či dálkového studia, 16 500,- Kč vč. DPH pro ostatní účastníky. 
 
Počet kurzů zrealizovaných v roce 2008: 1 
Místo konání kurzu: 

 Brno, 13. – 14. 11. 2008, Centrum VUT v Brně  

 Brno, 4. – 5. 12. 2008, Centrum VUT v Brně   
 

Účastníci: 
Kurzu se v roce 2008 zúčastnilo 13 účastníků, přičemž studenti byli z těchto vysokých škol: 

 České vysoké učení technické v Praze 
 Masarykova univerzita 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
 Univerzita Karlova v Praze 
 Univerzita Palackého v Olomouci 
 Vysoké učení technické v Brně 
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Projekty 
 
Systematizace procesu studentského hodnocení kvality v ČR 

Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Cíle projektu:    
ACSA na základě podnětů z celostátní studentské konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 
2004 iniciovalo v roce 2005 pracovní jednání, jejichž cílem je vytvoření metodiky pro správné naplánování a dlouhodobou 
efektivní realizaci studentského hodnocení kvality na českých vysokých školách, jak na univerzitní, tak na fakultní 
úrovni. 
 
Hlavním přínosem projektu je zefektivnění studentského hodnocení kvality na 
českých vysokých školách prostřednictvím navázání spolupráce mezi jednotlivými 
vysokými školami a umožněním vzájemného předání jejich dosavadních zkušeností v této 
problematice. Zefektivnění studentského hodnocení kvality povede dlouhodobě také 
k naplňování dalšího bodu Boloňského procesu. Mezi hlavní výstupy projektu můžeme 
považovat publikaci „Studentské hodnocení kvality“, která byla v roce 2008 distribuována 
a na základě výsledků a zkušeností šetření bylo prováděno poradenství vysokým školám, 
které chtějí zlepšit úroveň svého hodnocení kvality. Dále byl uspořádán odborný seminář 
„Studentské hodnocení kvality“, na kterém se studenti blíže seznámili s publikací 
a jednotlivými kroky evaluačního procesu.   
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Národní dotazníkové šetření studentů (Na6) 
 

Projekt Národního šetření studentů je součástí rozvojového projektu Akademického centra studentských aktivit (dále 
ACSA) „Národní dotazníkové šetření a systematizace procesu studentského hodnocení kvality v ČR“. Jedná se o první 
šetření celostátního rozsahu v oblasti studentského hodnocení kvality vysokých škol v České republice.  

Cílem tohoto šetření bylo získat srovnatelná data v základních oblastech ovlivňujících podmínky studia na českých 
vysokých školách (všech veřejných, státních a vybraných soukromých univerzit) 
a zahájit dlouhodobý proces sledování vývoje a změn v těchto oblastech, což nám 
v následujícím období rovněž umožní ověřit účinnost opatření přijatých na základě 
zjištění předchozích výsledků tohoto šetření. 

Výsledky projektu jsou propagovány na našich webových stránkách a dochází 
k jejich dalšímu detailnímu zpracovávání, vyhodnocení a identifikaci. 

Projekt probíhá za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. 

Aktuální informace o projektu NAŠEST můžete zjistit na www.acsa.vutbr.cz/na6.  
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Zavádění výuky projektového řízení na vysoké školy v České 
republice 
 
 

Víceletý projekt „Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České republice“ je realizován Akademickým 
centrem studentských aktivit (Vysoké učení technické v Brně) v úzké spolupráci s Janáčkovou akademií 
múzických umění v Brně, za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 

Hlavní cíl: 

Mezi hlavní cíle projektu lze zahrnout rozšíření a zkvalitnění výuky projektového řízení na vysokých školách 
v České republice a tím zvýšení uplatnitelnost studentů – absolventů vysokých škol na trhu práce. 

 

Činnosti v roce 2008:  

Na doporučení MŠMT ČR byl projekt podán v rámci nového programovacího období ESF (OP VK 2.2). Dále jsou 
dopracovávány připravené materiály (publikace, výukové materiály), sbírány kontakty na pracoviště, které by mohly z 
výstupů projektu těžit a současně provádíme individuální poradenství v oblasti výuky projektového řízení. V rámci 
projektu je podporováno vzdělávání mladých lidí v projektovém řízení v rámci Skupiny mladých projektových manažerů. 
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   Zlepšování připravenosti studentů na vstup do praxe 
 
Posláním projektu je profesionalizovat práci aktivních studentů v akademické samosprávě, posilovat partnerské vztahy 
mezi studenty, pedagogy a vedením vysokých škol a tím přispívat ke zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách 
a nárůstu kvalifikované a flexibilní pracovní síly. Cílem projektu je zabezpečit specializovaný vzdělávací a poradenský 
systém pro aktivní studenty ze všech vysokých škol v České republice.  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

Činnosti v roce 2008: 

Byly uspořádány odborné semináře Ekonomika vysokých škol, Komunikace a argumentace I, Zásady úspěšného pořádání 
studentských aktivit, Evropa a studentské organizace, Ochrana autorských práv a Bezpečnost na internetu. Dále došlo 
k uskutečnění poradenství formou výjezdů na VŠ či v kanceláři ACSA. 

 

Výsledky projektu: 

‐ Počet nově vytvořených nebo inovovaných programů – 10. 

‐ Počet studentů, kteří se zúčastnili seminářů nebo využili  možnosti poradenství – 576, z toho 241 žen. 

Projekt byl úspěšně ukončen a vyúčtován. Více informací o projektu www.acsa.vutbr.cz/esf.  
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Podpora studentských aktivit 

 

Skupina mladých projektových manažerů (YPMG) 
 
 

 
Popis: 
Skupina mladých projektových manažerů (YPMG) je programem Akademického centra studentských aktivit. Sdružuje 
vysokoškolské studenty z celé ČR z různých vysokých škol, kteří mají společný zájem 
– projektové řízení. 

Metody projektového řízení se dají uplatnit takřka v každém oboru, a to nejen v 
technických oborech, jak by se někomu z názvu mohlo zdát, ale i při organizaci 
různých výstav, kongresů, koncertů, setkání, burz, veletrhů a spousty jiných 
událostí. 

YPMG je skupina mladých lidí s chutí pracovat a tvořit projekty, využívajíc při tom 
profesionální metody a standardy projektového řízení. Tyto pracovní nástroje, které nám pomáhají třídit a zpracovávat 
informace na odborné úrovni, nás přibližují k práci profesionálních renomovaných firem a týmů. Plánování, komunikace, 
práce v týmu, marketing a jiné jsou neodmyslitelnou součástí práce každého projektového manažera. 

Hlavní cíle: 

‐ systematicky a trvale rozvíjet teoretické znalosti i praktické zkušenosti a schopnosti studentů v oblasti 
projektového řízení, 
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‐ utvářet prestižní skupinu známou v oblasti projektového řízení, 

‐ podporovat studenty ve vlastních aktivitách a samostatné práci, a tím jim umožnit nejen lépe se uplatnit na trhu 
práce, ale také přispět k jejich osobnímu rozvoji, 

‐ spolupracovat s mezinárodní skupinou mladých projektových manažerů IPMA Young Crew. 

 
Struktura YPMG: 
Struktura YPMG je koncipována jako maticová. To znamená, že každý člen YPMG je součástí jedné ze tří sekcí a může se 

také podílet na práci na projektu (viz schéma). Sekce mají na 
starosti zabezpečovací činnosti a realizují dlouhodobé cíle YPMG 
(vzdělávání svých členů v oblasti PM, aktivní využívání moderních 
nástrojů projektového řízení a šíření povědomí o projektovém 
řízení navenek). V současné době členové realizují dva projekty. 
Jedná se o projekt přípravy mezinárodního setkání mladých 
projektových manažerů Project Friendly 2008, druhým projektem 
je příprava dokumentu s doporučeními pro efektivní fungování 
YPMG, který připravuje tým Proměna. 
Každý měsíc se scházíme v Brně na pravidelných pracovních 
schůzkách celé skupiny, jednotlivé pracovní týmy se mezi těmito 

jednáními scházejí na skypu nebo icq. Dvakrát za rok také vyrážíme na výjezdní zasedání někam do přírody. V rámci své 
činnosti však nezapomínáme ani na trochu zábavy a utužování dobrých vztahů v rámci skupiny, díky nimž se nám pak 
i lépe pracuje☺.  

 

Spolupráce se Společností pro projektové řízení: 
YPMG úzce spolupracuje se Společností pro projektové řízení (dále SPŘ), což je nezisková organizace sdružující firmy 
a jednotlivce zabývající se managementem projektů. Je národní organizací IPMA (International Project Management 
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Association). Její prvořadou funkcí je prosazovat porozumění managementu projektů jako profesi, která má svou 
globální působnost, standardy, znalosti a schopnosti. 

V loňském roce byla v rámci SPŘ vytvořena Sekce pro spolupráci s YPMG. Náplní činnosti je propojování SPŘ a mladých 
lidí, kteří se zajímají o projektové řízení. Cílem této sekce je: 
podpořit zájem studentů o certifikaci IPMA,  

spolupracovat a pomáhat při zajišťování vzdělávacích kurzů pro studenty,  
koordinovat společné konferenční a jiné propagační akce SPŘ a YPMG, které se týkají projektového řízení, a to včetně 
koordinace publikačních aktivit,  
propojovat aktivity studentů a mladých lidí sdružených v YPMG s aktivitami hnutí IPMA Young Crew. 

 

Hlavní aktivity: 
V roce 2008 se členové skupiny YPMG podíleli na těchto aktivitách: 

‐ Ve dnech 3. – 4. dubna 2008 se 5 členů YPMG zúčastnilo konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – TEORIE A 
PRAXE, kterou pořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací a společnost ICZ 
a.s. spolu se SPŘ. 

‐ Dne 28. – 30. května 2008 se ve Vídni uskutečnila mezinárodní konference Happy Projects ´08 s podtitulem 
Projects & Sales, které se účastnili 3 členové YPMG za podpory SPŘ.  

‐ YPMG připravuje ve spolupráci se SPŘ mezinárodní setkání mladých projektových manažerů Project Friendly 
2008 – cílem setkání je navazování a prohlubování mezinárodních vztahů členů IPMA Young Crew (studenti a 
mladí lidé, kteří se zabývají projektovým řízením), výměna zkušeností na mezinárodní úrovni či prezentace 
nových trendů v projektovém řízení. Účast přislíbili studenti z Polska, Litvy, Slovenska a Slovinska. Více 
informací na www.acsa.vubrt.cz.  

 
 
 



80 
 

 

  Best Brno   
 
 
 

Popis: 

Organizace BEST - Board of European Students of Technology je stále více se rozrůstající nezisková 
a nepolitická organizace. V současnosti mezi její členy patří 79 univerzit z 30 zemí Evropy 
a představuje tak silnou a inovativní síť studentů. Jednotlivé univerzity jsou lokálními centry 
organizace BEST ve svých městech a jsou nazývány Local BEST Groups. V současnosti v rámci 
BESTu pracuje přibližně 2 000 studentů a přibližně 5 000 studentů ročně se účastní BESTem 
organizovaných kurzů. Jen v letní sezóně 2007 (celkem 4 sezóny ročně) o kurzy organizované 
BESTem po celé Evropě projevilo zájem 8242 studentů z 29 zemí. Oficiálním jazykem BESTu 
je angličtina. BEST je zdrojem obrovského množství informací a příležitostí, kterých mají studenti 
možnost využít ještě během svých studií a tím se podílet na rozsáhlých projektech 
na evropské úrovni. 

 
Hlavní cíle:  

BEST Brno svou činností rozšiřuje nabídku studentských mobilit na VUT v Brně o možnost zúčastnit se školení 
a krátkodobých studijních pobytů na zahraničních univerzitách, čímž poskytuje studentům doplňkové vzdělání 
a zdokonalení se zejména v anglickém jazyce. Díky zapojení zástupců průmyslu do aktivit BESTu Brno dochází 
k navázání kontaktu studentů s praxí a prohloubení velmi důležité spolupráce budoucích absolventů s jejich 
potencionálními zaměstnavateli. Těchto cílů se snaží dosáhnout aktivním zapojením svých členů do náročných 
a inovativních projektů, které vytváří podmínky pro maximální využití schopností studentů a zároveň podporují 
rozvoj jejich osobnosti. 
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Hlavní výstupy v r. 2008:  
Mezinárodní  odborný kurz „Mimic Our Nature – Biomaterials design“  
Mezinárodní odborný kurz se konal na Ústavu chemie materiálů FCH VUT v Brně ve dnech 22.6. až 5.7.2008. Záštitu nad 
ním společně převzali pan Roman Onderka, primátor statutárního města Brna a doc. Ing. Jaromír Havlica, CSc., děkan 
Fakulty chemické. Garantem akademické části byl prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., ředitel Ústavu chemie materiálů FCH. 
Akce se zúčastnilo 22 zahraničních studentů a možnost na účast při akademické části dostali také studenti z Brna. 
 
Kulturní výměna 2008 
Pod záštitou primátora města Brna, Romana Onderky, proběhla v termínu 25.7.-3.8.2008 již druhá kulturní výměna 
v historii BESTu Brno. Tentokrát se jí zúčastnili studenti z norského Trondheimu a španělského Valladolidu. Společně 
s více než deseti organizátory z Brna strávila více než 30ti členná skupina příjemné chvíle při poznávání Brna a okolí, 
seznamování se s odlišnými kulturami a dalšími aktivitami.   
 
Workshop na Fakultě stavební  
Ve spolupráci se společností Stavby silnic a železnic jsme 23.10.2008 uspořádali workshop na téma Nové vlakové spojení 
v Praze, kterého se zúčastnilo asi 40 studentů 3. a 4. ročníků Fakulty Stavební VUT v Brně. 
 
Mezi tradiční akce BESTu Brno patří motivační víkendy s mezinárodní účastí, které byly v roce 2008 opět zpestřením 
a závěrem podzimního a jarního recruitmentu. Rok byl ve znamení příchodu nových členů a tím i výrazným rozšířením 
členské základny, které přispěje ke zkvalitnění práce BESTu Brno.    
 

• Zástupci reprezentovali na valných shromážděních a regionálních setkáních. 
• 2 členové se zúčastnili mezinárodního odborného školení. 
• Do zahraničí vycestovalo díky BESTu 63 studentů VUT v Brně. 
• Velikost členské základny vzrostla na 25 aktivních studentů. 
• Partnerská spolupráce byla navázána s 5 společnostmi a také s městem Brnem. 
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Zelená univerzita (ZUni) 
 

Popis: 

V roce 2005 vznikla pod patronátem ACSA iniciativa studentů se zkušenostmi s působením v akademické 
samosprávě a studentských organizacích, kteří se domnívají, že právě na vysokých školách by 
mělo být naprostou samozřejmostí dodržovat zásady udržitelného rozvoje. Projekt, který z této 
iniciativy postupně díky ACSA vznikl, byl nazván „Zelená univerzita“ (ZUni).  

Akademická sféra vzdělává a vychovává budoucí politiky, manažery, odborníky, vědce 
a umělce. Všichni tito lidé se v budoucnu mohou podílet na rozhodování o dalším směřování 
„svých“ firem a organizací či celé společnosti. Jejich postoje mohou ovlivnit mnoho lidí, se 

kterými přijdou během profesní dráhy do styku. Lze tedy předpokládat, že pokud během studia na vysoké škole budou 
považovat za normální chovat se šetrně k životnímu prostředí a uvědomovat si dopady své činnosti na něj, budou tyto 
návyky a postoje účinně přenášet i do okolní společnosti. V souladu s touto myšlenkou identifikuje akademickou obec 
jako klíčovou skupinu i Státní politika životního prostředí ČR. 

Hlavní cíle:  
Hlavním cílem projektu je zavést na českých vysokých školách základní aspekty udržitelného rozvoje – např. 

separaci odpadu, úspory energií a materiálů, podporu cyklistiky a MHD. Na základě informací z publikací určených 
veřejným institucím a zkušeností z českých i zahraničních vysokých škol bude ve spolupráci s odborníky a pilotními 
školami vytvořena metodická příručka. Tato příručka pomůže při prosazování a implementaci vybraných opatření, 
jejichž cílem bude snížit ekologickou stopu vysokých škol. Pracovní verze příručky by měla být dokončena v průběhu roku 
2009. Bude však neustále zdokonalována na základě zkušeností vysokých škol zapojených do projektu. Na jednotlivých 
vysokých školách budou organizovány skupiny aktivních lidí, kteří se ztotožňují s cíli Zelené univerzity.  
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Hlavní aktivity v roce 2008:  
• shromažďování informací o stavu environmentálních opatření na vysokých školách, 

• další spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v oblasti odpadového hospodářství, 

• spolupráce s Unicorn College v oblasti úspor papíru a elektronického oběhu dokumentů, 

• spolupráce s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně v oblasti energetického managementu 
a environmentálně šetrných způsobů dopravy 

• zahájení práce na metodické příručce pro české vysoké školy. 
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Poradenská činnost  
Od roku 2002 zajišťujeme pro vysokoškolské studenty poradenskou činnost v oblasti organizace studentských aktivit, 
zakládání a činnosti studentských organizací a aktivit studentů spojených s jejich působením v samosprávných orgánech 
vysokých škol.  

V roce 2008 bylo poskytováno poradenství studentským zástupcům z různých vysokých škol ČR: 
 poradenství bylo poskytováno osobně v kanceláři ACSA, na seminářích a konferenci ACSA nebo přímo 

na dané univerzitě. V roce 2008 jej využili např. zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ostravské 
univerzity v Ostravě,  Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Univerzity Karlovy, Masarykovy 
univerzity, Českého učení technického v Praze, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Palackého v Olomouci i 
Studentské komory Rady vysokých škol, 

 dále bylo poradenství poskytováno v rámci skupinových diskuzí pořádaných na jednotlivých univerzitách. 
Jejich cílem je soustředit se na fungování studentské části akademických senátů na dané škole a zvyšovat tak 
postupně efektivitu fungování studentských částí akademických senátů. Podnětná diskuze byla vedena v rámci 
návštěvy studentských reprezentantů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 6. 5. 2008.  

Databáze studentských organizací  

V rámci informačního systému ACSA funguje databáze studentských aktivit, 
která je svým způsobem v ČR unikátní. Tato aplikace je pro členy studentských 
organizací dobrým pomocníkem, protože díky ní mohou ostatní uživatele informovat 
o svých aktivitách, novinkách, sdílet dokumenty (např. stanovy) aj. Na konci roku 
2008 v něm bylo zaregistrováno 1047 uživatelů ze 64 různých vysokých škol 
(25 veřejných, 2 státních a 37 soukromých). V systému je dále registrováno 
142 studentských organizací z celé ČR. 
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Výstava studentských organizací  
 

Třetí ročník výstavy studentských organizací při studentské konferenci „Současná úloha a postavení studentů na 
vysokých školách“ opět ukázal, jak různorodé mohou být studentské organizace v České republice (kluby, asociace, 
časopisy aj.). Na letošním ročníku se sešlo 10 zástupců, kteří na výstavních panelech v atriu Centra VUT v Brně 
prezentovalo svou činnost, úspěchy, plánované akce, členy apod. Výstava se opět setkala s velkým zájmem, návštěvníci 
Centra VUT si ji mohli prohlédnout ještě na začátku ledna následujícího roku.  

 

Prezentované studentské organizace: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Board of European Students of Technology Brno – 1. místo  

 Mezinárodní studentský klub MU Brno o.s. 

 Silicon Hill 

 Skupina mladých projektových manažerů 

 Stavovská unie studentů OU v Ostravě – 2. místo 

 Stavovská unie UTB ve Zlíně – 3. místo 

 Studentská komora AS VŠB-TU Ostrava 

 Studentská unie ČVUT v Praze – 2. místo 
 UK media 
 Studentská unie Univerzity Karlovy 
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Ukázky vybraných prezentačních panelů (řazeno chronologicky): 
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Národní a mezinárodní aktivity 
  
Ve většině politického a akademického světa a ve veřejném mínění jsme svědky rostoucího uvědomění si potřeb vytvořit 
sjednocenou Evropu. Význam vzdělání a meziuniverzitní spolupráce pro rozvoj a posílení stabilních, mírových 
a demokratických společností je všeobecně uznáván jako klíčový. Tvorba společného evropského vzdělávacího prostoru 
je realizována především v rámci tzv. Boloňského procesu2, do kterého se plnohodnotně již několik let zapojuje také 
Česká republika. 

Abychom naše aktivity vždy udrželi na úrovni celoevropského vývoje, spolupracujeme úzce s Odborem vysokých škol 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, účastníme se mezinárodních konferencí a snažíme se, především 
v okolních zemích, zmapovat situaci v oblastech dotýkajících se našeho poslání. Ing. Jaroslav Švec, vedoucí ACSA, se stal 
v roce 2004 členem skupiny Bologna Promoters, jejímž cílem je propagace a podpora implementace opatření 
Boloňského procesu. 

 

Konference a semináře 

Teorie a praxe PM 
Termín:   3. – 4. dubna 2008 
Místo konání:  Zlín 
Forma participace:     Účast 

 

                                                     
2 Tzv. Boloňský proces započal tzv. Lisabonskou dohodou uzavřenou v roce 1997 a následnou Boloňskou deklarací, tj. společným prohlášením ministrů 
školství evropských států v roce 1999 o sladění aktivit v utváření evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. 
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International Sustainable Campus Conference 
Termín:   23. – 25. dubna 2008 
Místo konání:  Švýcarsko, Lausanne 
Forma participace:     Účast 

Project management day 
Termín:   28. května 2008 
Místo konání:  Praha 
Forma participace: Účast 
 
 
Happy project 2008 
Termín:   29. – 30. května 2008 
Místo konání:  Rakousko, Vídeň 
Téma:   Projects and sales 
Forma participace:     Účast 
 
22nd IPMA World Congress, IPMA Young Crew Workshop 
Termín:   6. – 12. listopadu 2008 
Místo konání:  Itálie, Řím 
Téma:   Projects to Run 
Forma participace:     Účast 
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Visegrádská spolupráce 
 

V letech 2003 – 2004 Akademické centrum studentských aktivit zorganizovalo v té době 
unikátní projekt „Profesionalizace studentských členů akademické samosprávy v zemích 
Visegrádské čtyřky”, který se setkal s výrazným úspěchem, proto se v něm Centrum rozhodlo 
v letech 2005 – 2006 pokračovat, a to projektem „Jak jsme na tom s Boloňou? aneb Boloňský 
proces očima studentských reprezentantů zemí V4“. Projekty by nemohly být realizovány bez 
podpory Mezinárodního visegrádského fondu, Českého národního týmu Bologna 
Promoters a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Výstupy těchto projektů jsou stále (tedy i v roce 2008) aktivně využívány v rámci 
poradenství i v rámci několika vybraných seminářů.  

Spolupráce studentů se zahraničními studentskými organizacemi je pro nás významná, a 
proto ji v rámci našich aktivit podporujeme (např. mezinárodní konference Project 
Friendly, akce pořádané BEST Brno, workshop Evropa a studentské organizace atp.).  
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Komunikace a propagace 
 
 

Cílová skupina 
 
ACSA se vzhledem ke svému poslání veškerou svojí činností orientuje zejména na: 

 reprezentanty vysokoškolských studentů v akademické samosprávě, 
 aktivní členy studentských organizací a spolků, 
 zájemce z řad vysokoškolských studentů o činnost v akademické samosprávě. 

Protože se většina aktivit ACSA zaměřuje na oblast akademické samosprávy a studentských organizací, považujeme za 
důležité o naší činnosti informovat také vedení vysokých škol, jejich fakult a předsedy jednotlivých akademických senátů. 
Samostatnou kategorii pak tvoří naši spolupracovníci. 

 

Používané formy komunikace 
 
Obsah i forma většiny komunikačních prostředků je volena s ohledem na relativně úzkou cílovou skupinu. Informace 
o našich službách předáváme zejména prostřednictvím: 

 pravidelně aktualizovaných webových stránek www.acsa.vutbr.cz, 
 elektronické pošty, 
 článků v časopisech či informačních bulletinech jednotlivých univerzit či fakult nebo studentských organizací, 
 článků v celostátně či regionálně vydávaném tisku, 
 článků na informačních webech pro vysokoškoláky, 
 každoročně pořádané celostátní konference studentů vysokých škol, 
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 článků a odkazů na WWW stránky www.acsa.vutbr.cz na webech studentských organizací a univerzit3  
 v rámci výjezdů na jednotlivé univerzity, 
 krátkých osobních prezentací o činnosti ACSA při realizaci konkrétních aktivit, 
 oficiálních dopisů adresovaných vedení jednotlivých univerzit či fakult, 
 publikováním odborných článků ve sbornících seminářů a konferencí, jejichž zaměření se shoduje s oblastí 

činnosti ACSA, 
 příspěvky na seminářích a konferencích, jejichž zaměření se shoduje s oblastí činnosti ACSA. 

 
Webové prezentace 
Webové stránky www.acsa.vutbr.cz informují o veškerých aktivitách Centra. Obsahují základní informace o ACSA, jeho 
poslání, cílech a popisují projekty a činnosti, kterým se ACSA v současné době věnuje nebo již byly dokončeny.  

Již několik let úspěšně funguje a stále se rozvíjí informační systém ACSA. Po přihlášení si mohou registrovaní 
účastníci prohlížet a upravovat své osobní údaje, přihlášky na akce a získávají přístup ke službám své organizace. Těchto 
služeb bude postupně přibývat, připravují se ankety a systém aktualit. Informační systém tvoří jedinou bránu 
k přístupu na naše semináře i další akce. Dále obsahuje přehledný seznam všech vysokých škol v ČR s odkazy 
na jejich webové stránky a další kontakty. V neposlední řadě obsahuje databázi studentských organizací, která se 
neustále rozšiřuje a představuje unikátní, aktualizovaný a systematický vedený seznam studentských organizací z celé 
ČR, který nabízí přehled o studentském dění v ČR a představuje zajímavý nástroj pro jakoukoli studentskou organizaci. 

                                                     
3 http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2105369 
http://www.vso‐praha.eu/storage/1210863547_sb_vyrocnizpravaocinnostizarok2007.pdf 
http://64.233.183.104/search?q=cache:XKXEIN4GGQ8J:195.113.141.6/web/download.php%3Fsoubor%3D532+ACSA&hl=cs&ct=clnk&cd=55&gl=cz&lr=lang_cs&client=firefox‐a  
http://www.fek.zcu.cz/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Data&name=FileName&idname=IDInternet&id=704  
http://www.upol.cz/uploads/media/Projektovy_management_sylabus.pdf  
http://www.skas.zcu.cz/zapisy/2008‐05‐20‐zapis‐SK‐AS‐ZCU.pdf 
http://skas.muni.cz/senat75‐3‐102_Aktivni_studenti 
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Informační systém je určen pro studentské organizace jak na národní tak i na mezinárodní úrovni. ACSA vychází z faktu, 
že ve studentských organizacích jsou aktivní lidé, kteří chtějí nějakým způsobem ostatním pomoci a právě jako 
prostředek pro usnadnění práce těmto lidem má také informační systém sloužit. Nejenže zde informují o své organizaci, 
a tak se zviditelňují, najdou zde pomoc např. při vytváření nové akce – není zapotřebí vymýšlet již vytvořené, je zde 
možnost poradit se s lidmi, kteří něco podobného již vytvářeli, nebo zde mohou najít pro spolupráci podobné organizace. 

Mezi služby informačního systému jsou aktuality, které vkládají sami organizace nebo „diskusní fórum“, ve kterém 
můžete živě diskutovat nad otázkami, jež Vás zajímají. 

V informačním systému jsou také samostatné moduly pro vybrané studentské organizace, jako např. YPMG nebo Zelená 
univerzita. 

 

Informační články 
 
Informační články o ACSA se již dlouhodobě zaměřují na univerzitní akademické samosprávy, na pořádání studentské 
konference „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách“ nebo o ekologické aktivitě ACSA „Zelená 
univerzita“. V roce 2008 byly prezentovány informace o aktivitách ACSA například prostřednictvím: 
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 časopisu Události, měsíčníku VUT v Brně: 
- ACSA chce udržitelné univerzity. 10/2008, str. 25. 

 časopisu Události, měsíčníku VUT v Brně: 
- Ekologická stopa českých vysokých škol – dinosaurus nebo kolibřík?. 11/2008, str. 29. 
 

Příspěvky na konferencích a seminářích 
 

ACSA považuje za velmi důležité nejen informování akademické obce v České republice prostřednictvím médií, ale také 
prezentaci jednotlivých oblastí své činnosti mezi odbornou veřejností. 

V roce 2008 zástupci ACSA prezentovali tyto odborné příspěvky: 
 NOVÁKOVÁ, Z. „Okénko ACSA“, konference Současná úloha a postavení studentů na VŠ. 
 OBRDLÍK, P. „Studentské hodnocení kvality“, seminář Hodnocení kvality vysokých škol" s názvem 

Mechanismy hodnocení kvality vysokých škol, Ústí nad Labem.  
 OBRDLÍK, P. „Projekt Zelená univerzita“, konference Současná úloha a postavení studentů na VŠ. 

 

Publikace vydané v roce 2008 
 Švec, J. a kol., „Proč (se nechat) hodnotit? Aneb kvalitu vysokých škol můžeme zlepšovat společně“. Vysoké 

učení technické v Brně 2008. ISBN: 978-80-214-3627-5. 
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Vizuální koncepce 
 

Vizuální koncepce je naplněna používáním loga ACSA z roku 2007. V  roce 2008 bylo vyrobeno gastronomické zboží na 
zakázku s logem a grafikou ACSA. Jednalo se o 200 ks skleněného šálku s podšálkem (Obr. 1), 102 ks sklenice (Obr. 2), 
102 ks porcelánového hrníčků (Obr. 3) a 204 ks sklenic na víno. 
Současně byl doplněn stav tiskových a propagačních předmětů o nové vizitky (Obr. 6), hlavičkové papíry (Obr. 5) a 
dopisní obálky (Obr. 4).  
 

Obr. 1                                      Obr. 3                             Obr. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 2         Obr. 4           Obr. 6  
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Finance 
 

Podpora 
 
Dotace a granty 
 
Projekt ACSA byl v roce 2008 podpořen mimořádnou dotací Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) částkou 1.400.000,- Kč na rozvoj činností 
Akademického centra studentských aktivit a dále byl podpořen MŠMT ČR poskytnutím dotace na 
projekt Zelená univerzita částkou 72.000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou základem pro 
financování projektu ACSA. Organizace BEST Brno (působící v rámci ACSA) získala prostředky 
MŠMT v rámci rozvojových programů (částka 155.000,- Kč). 
 

Akademické centrum studentských aktivit se v červnu 2006 stalo úspěšným žadatelem 
o finanční podporu z grantového schématu Opatření 3.2 z ESF. Projekt „Zlepšování 
připravenosti studentů na vstup do praxe“ č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0374 byl podpořen 
částkou 1.348.860,- Kč a probíhal v období červen 2006 – červen 2008. V roce 2008 bylo 
z projektu čerpáno 415.730, - Kč.  

 
Dary  
 
V roce 2008 ACSA úspěšně pokračovalo ve spolupráci také se ziskovou sférou. Činnost ACSA podpořila formou daru firma 
GTS ALIVE s.r.o., a to částkou 30.000,- Kč.  
Organizace BEST Brno získala částku 12.500,- Kč od společnosti SIGMA-ALDRICH, s.r.o.  
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Společnost Microsoft s.r.o. dodala pro potřeby ACSA dvacet instalací produktu Project Pro 2003 
Win32 Czech w/1 ProjectSvr CAL, jejichž komerční hodnota je 664.780,- Kč. Tento software je 
nezbytný pro plánování činnosti kanceláře ACSA a pro pořádání odborných seminářů.   
 
Jiné druhy podpory 
 
Rozvoj centra je podpořen Vysokým učením technickým v Brně (dále VUT v Brně), které ACSA 
dlouhodobě poskytuje zázemí ve formě vybavených kancelářských prostor na ulici Rybkova v centru 
Brna. Pracovní prostory jsou poskytovány včetně všech dostupných služeb (platby za energie, právní a 
ekonomické služby, poštovné, parkovné atd.) a možnosti využívat vozidla VUT v Brně. 
 

 
 ACSA v roce 2008 pokračovalo ve spolupráci se Společností pro projektové 
řízení4, která podpořila organizaci pětidenního soustředění Projektového řízení I, 
jehož komerční hodnota činí 480.000,- Kč, komerční hodnota podpory Společnosti 
činila cca 50.000,- Kč. Studenti, kteří se soustředění zúčastnili, navíc získali 

výraznou slevu z poplatku za mezinárodní certifikace projektového manažera typu D dle International Project 
Management Association. Společnost také podpořila organizaci mezinárodní konference Project Friendly částkou 
35.700,- Kč. 
  

                                                     
4 Viz kapitola Spolupráce 
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V roce 2008 ACSA získalo 1.073.736,- Kč (vč. DPH) v rámci své doplňkové činnosti. 
Jednalo se zejména o finance získané za zajištění organizace národního semináře a 
národní konference v rámci ESF pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Organizace BEST Brno v rámci doplňkové činnosti (zejména spolupráce s firmami) získala 
139.950,- Kč. 
 
V práci ACSA také pomáhají v rámci svých časových možností dobrovolníci z řad studentské akademické obce. 
S rostoucím počtem aktivit a lidí spolupracujících s ACSA došlo k zvýšení počtu hodin, které v roce 2008 dobrovolníci 
odpracovali na konkrétních aktivitách ACSA, přibližně 680 hodin. Při hodinové mzdě 70,- Kč/hod. tak jejich podpora ACSA 
vyjádřená finančně činí celkem 47.600,- Kč.  
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Přehled financování činností ACSA v roce 2008 podle jednotlivých zdrojů 
 
 

 
 
 
 
 
 

Získané finance celkem 

Dotace MŠMT na 
rozvoj ACSA 

1 400 000 

Dotace MŠMT na 
Zelenou univerzitu 

72 000 

Rozvojový projekt 
MŠMT pro BEST 

155 000 

Grant - ESF 415 730 

Dary ACSA 30 000 

Doplňková činnost 
ACSA 

1 109 436 

Dary BEST 12 500 

Doplňková činnost 
BEST 

139 950 

CELKEM 3 334 616,- Kč 
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Čerpání 
 
Získané finance za rok 2008 byly čerpány následujícím způsobem: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Čerpání financí v procentech 

Cestovné 3,75 

Materiální náklady, včetně DHM 9,90 

Služby a náklady nevýr. povahy 12,36 

Mzdy 52,85 

Odvod na zdrav. a sociál. 
pojištění 

15,11 

Náklady na reprezentaci 5,36 

Kurzové ztráty a jiné 0,67 

CELKEM v % 100,00 
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Materiální náklady 
Náklady v této kategorii jsou použity na zajištění administrativního a organizačního zázemí ACSA pro všechny jeho 
činnosti, včetně přípravy celostátní studentské konference, seminářů, soustředění a realizace dalších odborných aktivit.5 
 

Služby a náklady nevýrobní povahy 
Tato položka zahrnuje především náklady na tiskařské práce, dále také poplatky za telefony, opravy či poplatky za 
semináře a konference. 
 

Cestovné 
Tato položka zahrnuje náklady jak na domácí, tak i zahraniční pracovní cesty (výjezdy na semináře, konference, jednání 
na vysokých školách, poradenství apod.) 
 

Mzdy 
ACSA mělo v roce 2008 sedm a od podzimu téhož roku osm zaměstnanců na plný či částečný pracovní úvazek. Další 
spolupracovníci (lektoři seminářů, externí odborníci, správa webových stránek atp.) vykonávali práci na základě dohody 
o provedení práce. Jedná se i o odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců ACSA. 

 
Drobný majetek 
Tato kategorie zahrnuje zařízení pracovních prostor, nákup elektroniky a jiného nezbytného vybavení pro zajištění aktivit 
centra. 
 

                                                     
5 Viz kapitola Činnosti roku 2008 
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Vícezdrojové financování 
 
Realizace činností ACSA byla v roce 2008 umožněna dotacemi MŠMT. Jelikož si však uvědomujeme, že ke zvýšení 
dlouhodobé stability všech činností zabezpečovaných v rámci centra je nutné kontinuálně zvyšovat podíl ostatních zdrojů, 
významně jsme letos navýšili rozpočet vlastními aktivitami. Vážíme si také podpory Vysokého učení technického v Brně, 
které projekt institucionálně zaštiťuje a poskytuje mu organizační zázemí. Tato podpora je jen velmi těžko vyčíslitelná, 
v celkových součtech proto není uvedena.  
 
V roce 2008 jsme udržovali vztahy s dárci či sponzory z podnikatelské sféry. I když se získané částky mohou zdát 
nevysoké, jsou pro nás velmi důležité. Jako velmi důležitou vnímáme podporu organizací, které jsou ochotny s ACSA 
vzájemně spolupracovat formou výměny poskytovaných služeb. Ceníme si i nezištné pomoci z řad vysokoškolských 
studentů. Věříme, že tato spolupráce je oboustranně výhodná a těmto studentům přináší nové poznatky a zkušenosti, 
které při přednáškách získat nemohou. V roce 2008 jsme také pokračovali ve využívání prostředků z ESF, jakožto 
podstatného zdroje financování v rámci Evropské unie. 
 
Jádrem financování zůstávají nadále veřejné prostředky. ACSA tento druh financování postupně rozšiřuje o další zdroje 
tak, aby naplňovalo své dlouhodobé cíle. ACSA funguje jako projektově řízená organizace. Tím nejen zvyšujeme 
efektivitu našich činností, ale také využívání zdrojů, jak lidských, tak finančních. U finančních zdrojů tímto způsobem 
dochází k rozkládání rizika a efektivnějšímu čerpání dotací. 
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Poděkování 
 
Děkujeme zvláště Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Vysokému učení technickému v Brně za jejich 
důvěru a dosavadní podporu. 
 
Děkujeme také firmám Microsoft, s.r.o. a Alive s. r.o., že se i díky nim Akademickému centru studentských aktivit 
podařilo v roce 2008 vytvořit širokou nabídku akcí, které pomohly zlepšit postavení studentů na vysokých školách. 
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Spolupráce  
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

ACSA již od svého počátku úzce spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Zástupci 
MŠMT jsou také pravidelnými účastníky aktivit pořádaných ACSA.  

Letošní rok provázela ACSA a MŠMT úzká spolupráce na dvou akcích (Seminář Evropský sociální fond – příležitost pro 
vysoké školy konaný ve dnech 9. - 10. 4. 2008 v Brně v Hotelu International a Konference k využívání ESF ve vzdělávání 
uspořádaná dne 30. 10. 2008 v Praze v Top Hotelu), přičemž ACSA obě tyto velice úspěšné a kladně hodnocené aktivity 
organizovalo. 
  

Kancelář veřejného ochránce práv 

S veřejným ochráncem práv, JUDr. Otakarem Motejlem, ACSA spolupracuje již od počátku své činnosti a především 
v oblasti řešení významných problémů studentů je pro nás dlouhodobě cenným zdrojem odborných znalostí. Veřejný 
ochránce práv garantuje projekt „Student v tísni“, který se právě sběrem a systematizací jednotlivých problémů studentů 
zabývá. 
Na základě naší spolupráce JUDr. Otakar Motejl napsal: „Myšlenku Akademického centra studentských aktivit podporuji 
již od jejího vzniku. Na tomto projektu je jedinečné nejen to, že se začíná systematicky 
zabývat problematikou úlohy a postavení studentů na vysokých školách, ale že současně vede 
také studenty k vlastním aktivitám, formování názorů a zakládání vlastní odpovědnosti. 
Podpora studentů v jejich aktivitách jak na půdě vysokých škol tak i mimo ni může 
podstatným způsobem ovlivnit i jejich další životní směřování. Činnost ACSA považuji za velmi 
důležitou a nadále rád budu spolupracovat s jeho zástupci, kterým přeji hodně úspěchů 
v jejich práci.“ 
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Rada vysokých škol a Studentská komora Rady vysokých škol 

Rada vysokých škol (RVŠ) je orgánem reprezentace vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých 
školách). Rada se zabývá rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, organizací a řízením vysokých 
škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, činnosti a zájmů vysokých škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, 
zaujímá k nim stanoviska a doporučení pro MŠMT ČR a jiné orgány a instituce.  
 
Se zástupci rady vysokých škol dlouhodobě spolupracujeme, např. na pravidelném pořádání naší celostátní konference.  
 
Pro studenty důležitou součástí RVŠ je její studentská komora (SK RVŠ), která je jediným oficiálním zástupcem 
vysokoškolských studentů na národní úrovni. Zástupci SK RVŠ se pravidelně zúčastňují konference „Současná úloha 
a postavení studentů na vysokých školách“. Stejně tak učinili v roce 2008, kdy Bc. Jáno Říha, předseda SK RVŠ, vyjádřil 
postoj SK RVŠ k projektu Zelená univerzita.  
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Bologna Experts 
 

Mnohé z cílů ACSA se shodují s cíli tzv. Boloňského procesu. Jeho cílem je vytvoření tzv. 
"Evropského vysokoškolského prostoru" do roku 2010. Boloňský proces je největší reformou 
vysokého školství v Evropě od 60. let minulého století. Evropským zemím se otevřela 
možnost využít jedinečnosti svých vzdělávacích systémů a vytvořit z nich systém evropský. 
Takovýto evropský systém pak bude vyhovovat tradicím a potřebám Evropy, bude přitažlivější pro studenty a posílí nejen 
atraktivitu a konkurenceschopnost jejího vzdělávacího systému, ale i konkurenceschopnost absolventů evropských 
vysokých škol na trhu práce – národním, evropském i globálním.  
Od roku 2004 se ACSA aktivně podílí na činnostech českého týmu Bologna Promoters, resp. Experts, zejména 
prostřednictvím vedoucího ACSA, který je členem týmu. ACSA pro Bologna Promoters spravuje webové stránky. ACSA 
považuje spolupráci s týmem Bologna Experts za velmi významnou, spolupracuje s ním v oblasti poradenství 
i propagace.  
 

Společnost pro projektové řízení 
 
V roce 2008 pokračovala platnost smlouvy o vzájemné spolupráci mezi zástupci ACSA 
a Společnosti pro projektové řízení (SPŘ). Jejím předmětem je společná snaha zástupců SPŘ 
a ACSA nastartovat v České republice vznik Skupiny mladých projektových manažerů a 

šíření metod projektového řízení mezi vysokoškolskými studenty. Na základě této smlouvy byly např. vyjednány slevy pro 
studenty na mezinárodní certifikace dle IPMA, dále byla dohodnuta spolupráce při organizaci kurzů projektového řízení 
pro vysokoškolské studenty.  
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Jednotlivci 
 
 Spolupráce se studenty, pedagogy a vedením univerzit je pro naši činnost klíčová. Z řad našich nejužších 
spolupracovníků vybíráme: 

 Ing. Josef Beneš, CSc. ředitel Odboru vysokých škol na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 MUDr. Jan Bruthans, student postgraduálního studia 1.LF UK, předseda legislativní komise AS 1.LF UK, 
bývalý předseda AS 1.LF UK, člen AS UK a legislativní komise AS UK, člen disciplinární komise 1.LF UK. 

  JUDr. Dan Dvořáček, advokát AK Vašíček, Frimmel & Honěk, bývalý člen Akademického senátu 
Masarykovy univerzity, člen poradní rady Nadačního fondu Stránský. 

  Eddie Fisher, Senior Programme Director GSM Association – spolupráce v oblasti projektového řízení, lektor 
Soustředění projektového řízení II – Týmy. 

 ThMgr. Milan Klapetek, člen poradenského týmu Centra vzdělávání a poradenství VUT v Brně – lektor 
seminářů Komunikace a argumentace I a II. 

 Ing. Roman Kozel, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické 
univerzity Ostrava – spolupráce především v oblasti studentského hodnocení kvality na vysokých školách 
v České republice 

 MgA. Hana Krejčí, postgraduální studentka oboru Divadelní manažerství na Divadelní fakultě Janáčkovy 
akademie múzických umění v Brně, projektová manažerka JAMU v Brně – spolupráce na projektu Zavádění 
projektového řízení na vysoké školy v České republice, anglické překlady odborných materiálů, jazykové 
konzultace. 
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 Mgr. Veronika Kudrová, studentka magisterského programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, 
předsedkyně SK AS PrF MU, členka Legislativní komise SK RVŠ – lektorka seminářů Vysokoškolská legislativa 
a Akademické senáty. 

 Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., pedagog Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a člen Společnosti pro 
projektové řízení – lektor semináře Projektového řízení I – Základy, spolupráce při iniciaci vzniku Skupiny 
mladých projektových manažerů a na projektu Zavádění projektového řízení na vysoké školy v České 
republice. 

 JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv ČR – spolupráce v oblasti systematizace řešení významných 
problémů vysokoškolských studentů v ČR. 

 doc. Ing. Eva Münsterová, CSc., pedagožka Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, místopředsedkyně 
Rady vysokých škol a předsedkyně Pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení RVŠ – 
spolupráce především v oblasti studentského hodnocení kvality na vysokých školách v ČR. 

 Ing. Stanislava Nechvílová, absolventka oborů Informační management a Management cestovního ruchu 
na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, postgraduální studentka oboru 
Hospodářská politika a správa na Univerzitě Pardubice – spolupráce na projektu Zelená univerzita, členka 
Skupiny mladých projektových manažerů. 

 Jakub Pecha, student Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové– spolupráce na 
projektu Systematizace studentského hodnocení kvality. 

 doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D., prorektor pro rozvoj a informatizaci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem – spolupráce na projektu Systematizace studentského hodnocení kvality. 

 Bc. Martin Pražák, student Fakulty informačních technologií VUT v Brně – informatik, správa informačního 
systému ACSA. 



109 
 

 Mgr. Tomáš Roubal, student doktorského studijního programu na Fakultě sociálních studií Masarykovy 
univerzity – spolupráce při přípravě dotazníkového šetření pro mezinárodní projekt „Profesionalizace 
studentských členů akademické samosprávy v zemích V4“. 

 RNDr. Věra Šťastná, Odbor vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – spolupráce 
v oblasti mezinárodních aktivit, zejména zaměřená na Boloňský proces 

 Bc. Michal Šramka, student Fakulty informačních technologií VUT v Brně – informatik, tvorba a správa 
modulu pro dotazníkové průzkumy. 

 Mgr. Jan Jakub Zlámaný, pedagog Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s.r.o.– spolupráce na 
projektu Systematizace studentského hodnocení kvality. 

 JUDr. Lenka Valová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala v různých 
organizacích oblasti státní správy a kultury, specializovala se na odvětví autorského práva a práva 
k výsledkům tvůrčí práce. Od roku 1990 byla tajemnicí Divadelní fakulty Janáčkovi akademie múzických 
umění v Brně (JAMU), od roku 1992 tam i pedagogicky působí. Kvestorkou JAMU byla jmenována v květnu 
2003. Do té doby byla předsedkyní AS JAMU. Od roku 2001 do 2008 působí v předsednictvu Rady vysokých 
škol. 

 Mgr. Filip Vrubel student Právnické fakulty a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, člen 
Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Senior Advisor The European Law Students´ 
Association (ELSA) Česká republika. Bývalý prezident ELSA Česká republika. Bývalý marketér ELSA Brno. 

 JUDr. Petra Žikovská, členka Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI), národní skupina ČR – IFPI, 
ředitelka české pobočky IFPI.  

 Mgr. Martin Voborník, právní zástupce Microsoft Česká republika, právní zástupce Business Software 
Aliance ČR. 

 Jan Hlaváč  - tiskový mluvčí Business Software Aliance ČR (BSA). 
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 Ing. Tomáš Přibyl  již osmým rokem působí v oblasti informační bezpečnosti, z toho třetím rokem „na volné 
noze“ jako nezávislý konzultant a publicista. Kromě práce na samostatných projektech se věnuje psaní článků 
a publikací, přednáškové a osvětové činnosti, dále moderování konferencí, vzdělávacím aktivitám apod. 

 Ing. Radoslav Štefánek absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky ve 
Zlíně. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všem našim spolupracovníkům děkujeme za jejich ochotu, nadšení a zodpovědnost. 
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