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Úvod
Poslání Akademického centra studentských aktivit
V ACSA usilujeme o zvyšování kvality českého vysokého školství, a to zejména prostřednictvím aktivních studentů, členů
akademických samospráv a studentských organizací. Tito lidé se nám mohou bez obav svěřovat se svými plány a
starostmi, ale i radostmi a úspěchy. Jsme připraveni jim za to poskytovat kvalitní služby zahrnující poradenství,
vzdělávání i podporu v jejich společenských aktivitách. Jsme přesvědčení, že tito lidé budou schopni převzít svůj díl
odpovědnosti za vývoj naší společnosti. Naši nabídku neustále rozšiřujeme a zkvalitňujeme.
ACSA v roce 2009
Rok 2009 byl pro ACSA plný změn a byl pro nás také jeden z těch nejobtížnějších. Protože Akademické centrum
studentských aktivit v minulých letech značně rozšířilo pole své působnosti díky velkému zájmu vysokoškolských
studentů, vedl nás tento růst k myšlence založení občanského sdružení, které otevírá nové možnosti naší práci a které je
pokračovatelem Akademického centra studentských aktivit působícího do března 2009 v rámci rektorátu VUT v Brně.
Oficiálně je naše občanské sdružení registrováno od 3. března 2009.
Změna struktury však s sebou přináší také obtíže, především s hledáním finanční podpory v nové právní formě. V roce
2009 jsme sice nalezli i zdroje nové (především děkujeme Jihomoravskému kraji), hlavně jsme se však setkávali
s problémy se získáním pomoci od dlouhodobého podporovatele ACSA (MŠMT). Omezili jsme proto počet pořádaných
aktivit, jejich kvalitativní rozvoj i práci na aktivitách nových, přišli jsme o několik klíčových zaměstnanců. Protože věříme
v poslání ACSA, po celý rok jsme sháněli nezbytné peníze na udržení základních aktivit centra.
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I přes všechny uváděné obtíže jsme tak i v roce 2009 dělali vše pro to, abychom se věnovali naplňování výše v poslání
uvedených cílů, které jsme si stanovili již na počátku existence. Celkově se nám podařilo uskutečnit 23 seminářů a
workshopů 16ti nabízených druhů, na které bylo přijato 450 účastníků z vysokých škol z celé České republiky.
V našich aktivitách nám v roce 2009 velmi pomáhal informační systém ACSA. Na konci roku 2009 v něm bylo
zaregistrováno přes 1460 uživatelů a na 170 studentských organizací z celé ČR a tento počet se neustále zvyšuje. Pouze
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.
Děkujeme moc všem organizacím i osobám, které nás v roce 2009 podporovali a povzbuzovali v boji za práva studentů.
Věříme, že nová struktura nakonec umožní další rozkvět Akademického centra studentských aktivit za pokračující těsné
spolupráce s MŠMT i dalšími subjekty.
V následujících kapitolách je uveden přehled o organizačním, finančním a personálním zajištění ACSA a konkrétních
aktivitách, které byly v roce 2009 zrealizovány. Věříme, že se nám i v obtížném roce 2009 podařilo přispět k naplnění
našeho poslání, a že jsme tak podpořili mnoho mladých lidí v uskutečňování jejich představ.
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Organizace a personální zajištění

Kancelář ACSA
Rybkova 332/1
602 00 BRNO
5. podlaží budovy
provoz: po – pá od 7:30 do 16:00
Kontakt
Tel./fax.: +420 541 145 255
Web: www.acsa.cz
Mail: info@acsa.cz
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Ing. Jaroslav Švec
ředitel
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.

8

Mgr. Zuzana Ježková (roz. Nováková)
zástupkyně ředitele
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 do května 2009.
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
Po celý rok na mateřské dovolené.
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 do března 2009.

OBLASTI ČINNOSTI:

Vyhledávání a udržení nových finančních zdrojů, propagace, tvorba prezentačních
materiálů a publikací, pomoc na seminářích.
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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 do března 2009.
OBLASTI ČINNOSTI:

Správa knihovny, pomoc na seminářích, statistické zpracování dat, podpora kanceláře.
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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 o absolvování kurzu.
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Současná nabídka seminářů
pro rok 2009

14

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...
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SEMINÁŘE REALIZOVANÉ V ROCE 2009
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 především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí hlavně stravu, případně dopravu na místo
konání.

Počet seminářů zrealizovaných v roce 2009: 3
Místa konání seminářů:
Brno, 12. 3. 2009, Seminární místnost ACSA
16

Ostrava, 4. 11. 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
Brno, 4. 12. 2009, Seminární místnost ACSA

Účastníci:
Semináře se v roce 2009 zúčastnilo 48 studentů.
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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 především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu, případně dopravu na místo konání.
Počet seminářů zrealizovaných v roce 2009: 1
Místa konání seminářů:
Brno, 17. 4. 2009, Seminární místnost ACSA
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Účastníci:
Semináře se v roce 2009 zúčastnilo 11 studentů.
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Ekonomika vysokých škol
Lektorka: JUDr. Lenka Valová
Doba trvání: 8 h
Poplatky: Seminář je především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu,
případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů zrealizovaných v roce 2009: 1
Místa konání seminářů:
Brno, 3. 4. 2009, Seminární místnost ACSA

Účastníci:
Semináře se v roce 2009 zúčastnilo 20 studentů.
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Profesionalita, rady a opora pro studentské organizace
Lektoři: Ing. Radoslav Štefánek
‐

‐
‐

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 především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo
konání.

Počet seminářů zrealizovaných v roce 2009: 2
Místa konání seminářů:
Brno, 19. 3. 2009, Seminární místnost ACSA
Brno, 3. 12. 2009, Seminární místnost ACSA

Účastníci:
Semináře se v roce 2009 zúčastnilo 33 studentů.

37

38

Financování studentských aktivit
Lektoři: Martin Doležal
‐
‐
‐
‐

student Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
bývalý prezident European Law Students´ Association ČR
bývalý viceprezident pro marketing ELSA ČR
pracuje na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR

‐

MgA. Adéla Venerová
projektová specialistka ACSA

Doba trvání: 8 h
Poplatky: Seminář je především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo
konání.

Počet seminářů zrealizovaných v roce 2009: 1
Místa konání seminářů:
Brno, 24. 4. 2009, Seminární místnost ACSA

Účastníci:
Semináře se v roce 2009 zúčastnilo 22 studentů.
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40

Studentské hodnocení kvality
Lektoři: Ing. Roman Kozel, Ph.D.
‐
‐

‐

Absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava
Proděkan pro vnější vztahy Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava
Mgr. Zuzana Ježková
Akademické centrum studentských aktivit

Doba trvání: 8 h
Poplatky: Seminář je především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo
konání.

Počet seminářů zrealizovaných v roce 2009: 1
Místa konání seminářů:
Brno, 7. 5. 2009, Seminární místnost ACSA

Účastníci:
Semináře se v roce 2009 zúčastnilo 12 studentů.
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Zásady úspěšného pořádání studentských akcí
Lektoři: 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 tematických večerů přes výlety po
majáles. V současné době spolupracuje s neziskovými organizacemi.

Doba trvání: 8 h
Poplatky: Seminář je především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo
konání.

Počet seminářů zrealizovaných v roce 2009: 1
Místa konání seminářů:
Brno, 4. 6. 2009, Seminární místnost ACSA
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Účastníci:
Semináře se v roce 2009 zúčastnilo 13 studentů.
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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 především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze
stravu, případně dopravu na místo konání.

Počet seminářů zrealizovaných v roce 2009: 3
Místa konání seminářů:
Brno, 6. 3. 2009, Seminární místnost ACSA
Brno, 10. 4. 2009, Seminární místnost ACSA
Brno, 30. 10. 2009, Seminární místnost ACSA

Účastníci:
Semináře se v roce 2009 zúčastnilo 71 studentů.
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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 především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo
konání.

Počet seminářů zrealizovaných v roce 2009: 2
Místa konání seminářů:
Brno, 22. 1. 2009, Seminární místnost ACSA
Brno, 29. 5. 2009, Seminární místnost ACSA

Účastníci:
Semináře se v roce 2009 zúčastnilo 25 studentů.
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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 Ježková – Akademické centrum studentských aktivit

Doba trvání: 7 dní
Poplatky: Soustředění je především hrazeno ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí
stravu, ubytování a dopravu na místo konání.

Počet soustředění zrealizovaných v roce 2009: 1
Místo konání soustředění:
Škrdlovice, 30. 1. – 5. 2. 2009, Penzion Velké Dářko

Účastníci:
Soustředění se v roce 2009 zúčastnilo 24 studentů.
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Projektové řízení II - Týmy
Lektoři: Dr. Eddie Fisher Ph.D., M.Sc., FAPM, FBIFM, MIOD – profesionál v oblasti řízení projektů a
programů, vítěz soutěže APM’s 2008 Top 10 a APM’s 2007 Herbert Walton Award, Great Britain
Ing. Jaroslav Švec – Akademické centrum studentských aktivit
Mgr. Zuzana Ježková – Akademické centrum studentských aktivit

Doba trvání: 7 dní
Poplatky: Soustředění je především hrazeno ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí stravu,
ubytování a dopravu na místo konání.

Počet soustředění zrealizovaných v roce 2009: 1
Místo konání soustředění:
Vír, 27. 8. – 2. 9. 2009, Autocamp Na Kopci

Účastníci:
Soustředění se v roce 2009 zúčastnilo 20 studentů.
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SOUHRNNÉ INFORMACE ZA ROK 2009
Počet uspořádaných seminářů: 17
Počet nabízených druhů seminářů: 12

Celkový počet účastníků: 299
Průměrný počet účastníků na 1 seminář: 18
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Workshopy
Project Management Course
Lektor:
Dr. Eddie Fisher Ph.D., M.Sc., FAPM, FBIFM, MIOD – profesionál v oblasti řízení projektů a programů, vítěz soutěže
APM’s 2008 Top 10 a APM’s 2007 Herbert Walton Award, Great Britain

Doba trvání: 2 dny
Poplatky: Workshop je především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo
konání.

Počet workshopů zrealizovaných v roce 2009: 1
Místo konání workshopu:
Brno, 12. - 13. 3. 2009, Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební

Účastníci:
Workshopu se v roce 2009 zúčastnilo 47 studentů.
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Příprava na certifikaci IPMA
Lektoři:
Ing. Jaroslav Švec - Akademické centrum studentských aktivit
Mgr. Zuzana Ježková – Akademické centrum studentských aktivit

Doba trvání: 8 h
Poplatky: Workshop je především hrazen ze zdrojů ACSA. Účastníci si hradí pouze stravu, případně dopravu na místo
konání.

Počet workshopů zrealizovaných v roce 2009: 1
Místo konání workshopu:
Brno, 29. 4. 2009, Seminární místnost ACSA

Účastníci:
Workshopu se v roce 2009 zúčastnilo 10 studentů.
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Setkání účastníků PM
Setkání účastníků školení projektového řízení s odborným vzdělávacím programem z oblasti projektového řízení.

Počet workshopů zrealizovaných v roce 2009: 1
Místo konání workshopu:
Praha, 6. 2. 2009, Restaurant Petřín

Účastníci:
Workshopu se v roce 2009 zúčastnilo 46 studentů.
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Kurz Projektového řízení
Lektoři:
Ing. Jaroslav Švec - Akademické centrum studentských aktivit
Mgr. Zuzana Ježková – Akademické centrum studentských aktivit

Doba trvání: 54 h
Poplatky: Kurz 6 800,- Kč vč. DPH pro studenty prezenčního studia, 7 800,- Kč vč. DPH pro studenty kombinovaného či
dálkového studia, 9 900,- Kč vč. DPH pro ostatní účastníky.

Počet kurzů zrealizovaných v roce 2009: 2
Místo konání kurzu:
Brno, 29. 6. – 3. 7., 23. – 24. 9. 2009, Seminární místnost ACSA
Brno, 19. – 20. 11., 11. – 12. 12. 2009 (další dva dny se budou pořádat v roce 2010), Seminární místnost
ACSA

Účastníci:
Kurzu se v roce 2009 zúčastnilo 32 účastníků.
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Systematizace procesu studentského hodnocení kvality v 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.

V roce 2009 jsme se snažili o udržení a diseminaci výstupů projektů, především
prostřednictvím poradenství.
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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 v úzké spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně.

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 2009:
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. Dále 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. Projekt byl úspěšně ukončen a vyúčtován.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Činnosti v roce 2009:
Byly realizovány aktvity (především semináře a workshopy) k zajištění uržitelnosti projektu.
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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.
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Hlavní cíle:
‐

systematicky a trvale rozvíjet teoretické
znalosti
i
praktické
zkušenosti
a schopnosti
studentů
v
oblasti
projektového řízení,

‐

utvářet
prestižní
skupinu
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.

‐

známou

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). 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☺.
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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
Association). Její prvořadou funkcí je prosazovat porozumění managementu projektů jako profesi, která má svou
globální působnost, standardy, znalosti a schopnosti.
V rámci SPŘ je 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.

V roce 2009 získaly dva projekty YPMG (Spanilé jízdy a Project Friendly 2009) podporu v rámci Soutěže sekcí SPŘ.

Hlavní aktivity:
V roce 2009 se členové skupiny YPMG podíleli na těchto aktivitách:
‐

Ve dnech 25. – 26. března 2009 jsme se zúčastnili konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT – JISTOTA X
RIZIKO, kterou pořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací a společnost ICZ
a.s. spolu se SPŘ.

‐

YPMG připravilo ve spolupráci se SPŘ mezinárodní setkání mladých projektových manažerů Project Friendly
2009 – 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 http://www.acsa.cz/ypmg.
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‐

V květnu 2009 se ve Vídni uskutečnila mezinárodní konference Happy Projects ´09, které se účastnili 2 členové
YPMG.

‐

Byl zrealizován projekt Spanilé jízdy, jehož cílem je obnovit propagaci projektového řízení na VŠ formou návštěv
na jednotlivých vysokých školách.

‐

Byla zahájena příprava projektu Soutěž studentských projektů, která vyvrcholí v dubnu 2010.

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,
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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.
V roce 2009 jsme se soustředili na udržování výstupů projektu z předchozích let.

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 2009 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 Masarykovy univerzity, Mendelovy zemědělské a
lesnické univerzity v Brně a Vysokého učení technického v Brně,
elektronicky (prostřednictvím e-mailu).

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
2009 v něm bylo zaregistrováno 1460 uživatelů ze 170 studentských
organizací z celé ČR.
79

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.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.cz na webech studentských organizací a univerzit,
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.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.
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.
81

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.

Publikace vydané v roce 2009
Švec, J. a kol., „Ekologická stopa českých vysokých škol – dinosaurus nebo kolibřík“. Vysoké učení technické
v Brně 2009. ISBN: 978-80-214-3927-6.
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Finance
Podpora
Dotace a granty
Projekt ACSA byl v roce 2009 podpořen dotací Jihomoravského kraje částkou
100.000,- Kč na rozvoj činností Akademického centra studentských aktivit.

Dary
V roce 2009 ACSA úspěšně pokračovalo ve spolupráci také se ziskovou sférou. Činnost ACSA
podpořila formou daru firma GTS ALIVE s.r.o., a to částkou 37.000,- Kč, a firma
Benchcom, s. r. o částkou 6.000,- Kč.

Doplňková činnost ACSA
V roce 2009 ACSA získalo 595.653,-Kč (vč. DPH) v rámci své doplňkové činnosti.
Jednalo se zejména o finance získané za tvorbu odborné studie „Studie zahraničních
zkušeností s podporou zájmu o přírodovědné a technické obory“, za zajištění WWW
stránek a dalších činností pro Dům zahraničních služeb, za organizaci vzdělávacích kurzů
pro osoby mimo naši cílovou skupinu.
Na organizovaných seminářích a mezinárodní konferenci jsme vybrali celkem 227.298,- Kč (tyto prostředky pokrývají
především stravné na akcích).
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Jiné druhy podpory
Rozvoj centra je podpořen Vysokým učením technickým v Brně (dále VUT v Brně), které ACSA
dlouhodobě poskytuje zejména zázemí ve formě kancelářských prostor na ulici Rybkova v centru Brna.
Pracovní prostory byly v roce 2009 bezplatně poskytovány včetně všech dostupných služeb (platby za
energie, právní a ekonomické služby, poštovné, parkovné atd.). Celková podpora VUT v Brně lze v roce
2009 vyčíslit na 619.000,- Kč.

ACSA v roce 2009 pokračovalo ve spolupráci se Společností pro projektové
řízení2, která podpořila organizaci pětidenního soustředění Projektového řízení I,
jehož komerční hodnota činí 480.000,- Kč, komerční hodnota podpory Společnosti
činila cca 30.000,- 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 a projekt Spanilé
jízdy částkou 32.000,- Kč.
V práci ACSA také pomáhají v rámci svých časových možností dobrovolníci z řad studentské akademické obce.
Dobrovolníci odpracovali na konkrétních aktivitách ACSA v roce 2009 přibližně 700 hodin. Při hodinové mzdě 70,- Kč/hod.
tak jejich podpora ACSA vyjádřená finančně činí celkem 49.000,- Kč.

2

Viz kapitola Spolupráce
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Přehled financování činností ACSA v roce 2009 podle jednotlivých zdrojů

Získané finance celkem
Jihomoravský kraj
Dary ACSA

100 000
43 000

Doplňková činnost
ACSA

595 653

Poplatky za semináře a
konference

227 298

CELKEM

965 951,- Kč
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Čerpání
Získané finance za rok 2009 byly čerpány následujícím způsobem:

Čerpání financí v procentech
Cestovné

5,38

Služby a další provozní režie

34,07

Mzdy

43,84

Odvod na zdrav. a sociál.
pojištění

16,71

CELKEM v %

100,00
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Služby a další provozní režie
Jedná se o kancelářské náklady (papíry, tonery, pomůcky pro hry, vazby dokumentů, …) nezbytné pro zajištění činností
projektu, přípravu odborných materiálů na semináře, soustředění, workshopy a konferenci (tisky pracovních materiálů,
skript /rozsah cca 75 – 200 stran na 1 seminář/, programů, prezenčních listin, evaluačních dotazníků), tisk propagačních
materiálů projektu, materiály pro aktivity YPMG či podporu dalších studentských aktivit atd. Dále položka zahrnuje
především náklady poplatky za telefony, bankovní poplatky, poštovné, platby za vedení účetnictví náklady na zajištění
administrativního a organizačního zázemí ACSA pro všechny jeho činnosti. Spadá sem také stravné na seminářích,
workshopech, soustředěních, výjezdech, konferenci a dalších akcích (tato položka je hrazena ze zdrojů účastníků
jednotlivých aktivit).

Cestovné
Jedná se zejména o náklady na cestovné a ubytování zaměstnanců ACSA (včetně odborníků a lektorů) při organizaci
seminářů, soustředění, workshopů, aktivit YPMG, poradenství na různých místech ČR.

Mzdy a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Mzdy pracovníků ACSA. 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.
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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.
V letošním roce jsme pro MŠMT zpracovali odbornou analytickou studii s názvem „Studie zahraničních zkušeností s
podporou zájmu o přírodovědné a technické obory“.

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 2009 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.
Ing. Martin Doležal, student Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, bývalý president European
Law Students´ Association ČR, bývalý vicepresident pro marketing ELSA ČR, pracuje na odboru farmacie
Ministerstva zdravotnictví ČR.

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
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projektového řízení na vysoké školy v České republice, anglické překlady odborných materiálů, jazykové
konzultace.

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.
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.
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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
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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