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z dobových časopisů či parlamentních archivů (sv. 
Z bojů o Rukopisy či dva svazky Parlamentní projevy 
1891–1893 a 1907–1914). 

Na řadu spisů navazuje druhá ediční řada Kore-
spondence T. G. Masaryka. Její jednotlivé svazky přiná-
šejí Masarykovu soukromou i pracovní korespondenci 
uspořádanou na základě personálního klíče, s jednot-
livci či skupinami osob, a to v celém časovém rozsahu 
dochovaných korespondenčních celků. Po souborech 
korespondence s B. Hlaváčem a E. Benešem (do roku 
1918) byl publikován svazek T. G. Masaryk – Karel 
Kramář a v dalším období svazek T. G. Masaryk – Josef 
Kaizl, Antonín Rezek a Gustav Eim. Životopisnému 
studiu TGM se věnuje do sedmi svazků rozvržené 
dílo St. Poláka (Za ideálem a pravdou; do konce roku 
vyjde sv. 4).

Masarykův ústav AV ČR dále vydává sborníky 
z jednotlivých konferencí, jež pořádá či spolupořádá 
(Praha a Lužičtí Srbové či Národnostní otázka v Polsku 
a Československu v meziválečném období) či z cyklu 
seminářů (Na pozvání Masarykova ústavu), navázal 
na tradici Masarykových sborníků (aktuální dvojčís-
lo XI–XII), publikuje řadu neznámých dokumentů 
(naposledy práce Rádlovy či Benešovy věnované česko-
německé otázce). Vloni založené periodikum Dějiny 

– Teorie – Kritika, věnované dějinám historiografie 
a metodologii a akcentující kritičnost a polemiku, 
překračuje výše uvedený rámec věnovaný převážně 
osobě T. G. Masaryka. Tento úkol si klade Masarykův 
ústav i do budoucna: rozšířit kontext masarykovské-
ho bádání v moderní sjednocené Evropě jako otázku 
moderní národní a evropské identity.

Bližší informace na www.msu.cas.cz

Kontaktní adresa:
Mgr. Josef Tichý,
organizační tajemník
Masarykův ústav AV ČR
Na Florenci 3
110 00  Praha 1
Tel.: 222 828 220
Fax: 222 828 200
E-mail: tichy@msz.cas.cz 
PhDr. Veronika Kratochvílová
Tiskový odbor AV ČR
Národní třída 3
110 00  Praha 1
Tel.: 221 403 405
Fax: 224 240 559, 221 403 396
E-mail: vkratochvilova@ssc.cas.cz 

Zpracováno podle informací Tiskového odboru AV ČR

Ve dnech 1. a 2. prosince 2005 proběhl 5. jubilejní 
ročník celostátní studentské konference Současná 
úloha a postavení studentů na vysokých školách 2005 
v prostorách Centra Vysokého učení technického 
v Brně. Letos nad konferencí převzal záštitu premiér 
ČR Ing. Jiří Paroubek a tradičně rektor Vysokého učení 
technického v Brně prof. Ing. RNDr. Jan Vrbka, DrSc., 
dr. h. c.

V letošním roce byl jako podtitul zvolen název: 
„Pojďme žít a fungovat! Aneb objevování student-

ských organizací v ČR.“ Účastníci se tedy věnovali 
problematice studentských organizací, jako jsou aka-
demické senáty, různá studentská sdružení, skupiny 
studentů kolem časopisů, rady studentů a další. Tato 
oblast byla zvolena nejen kvůli úloze studentů, kterou 
hrají na vysokých školách např. podle Boloňského 
procesu, ale i kvůli reálným pozitivním dopadům na 
chod celé školy, jaké fungování kvalitní studentské 
organizace bezesporu má. Právě tito aktivní studenti 
se obvykle po absolvování školy zapojují do věcí veřej-
ných a pomáhají tak zlepšit život nás všech.

CELOSTÁTNÍ  KONFERENCE  PODPOŘILA   

NEJEN  STUDENTSKÉ  ORGANIZACE
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Konference, která je jediná tohoto druhu na území 
České republiky, se zúčastnilo přes 160 účastníků 
– zástupců z řad studentů, pedagogů i managementu 
naprosté většiny veřejných, ale i státních a soukromých 
vysokých škol, dále zástupci Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, Centra pro studium vyso-
kého školství, Rady vysokých škol a její Studentské 
komory.

Hlavním cílem konference bylo poskytnout prostor 
pro setkání, prezentaci názorů a výměnu zkušeností 
nejen ve formě připravených příspěvků, ale i násled-
ných diskusí a neformálního setkání v průběhu celé 
konference.

Účastníci se aktivně podíleli na vytváření závěrů 
konference, které budou prosazovat i po jejím skon-
čení. Shodli se například, že je užitečné, aby vysoká 
škola podporovala studentské organizace v jejich 
činnostech, které jsou v souladu s vizí a s dlouhodo-
bým záměrem školy. Studentské organizace pomáhají 
škole mimo jiné v případech, kdy má nebo by měla 
vykonávat činnosti směřující ke studentům a chybí jí 
k tomu lidské a časové zdroje. Studentské organizace 
dodávají přidanou hodnotu studentům k vlastnímu 
vzdělání, pomáhají plnit sociální a kulturní potřeby 
studentů mimo výuku.

Účastníci se také zabývali aktuálními problémy 
v oblasti vysokého školství. Podpořili „Petici pro-
ti omezení samosprávy veřejných vysokých škol 
a fakult,“ která nesouhlasí s některými ustanoveními 
v novele zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 
Postavili se tak proti nepřijatelnému omezení zákonem 

svěřené samosprávné funkce akademických senátů 
veřejných vysokých škol a fakult a proti okleštění 
samosprávy fakult ve vztahu k veřejným vysokým 
školám, jejichž jsou součástmi. Účastníci tak vyjádřili 
obavy o zachování demokratičnosti správy našich 
akademických obcí, a tudíž i svobodného života 
v nich. Závěry konference a zápis z ní je dostupný na 
webových stránkách www.acsa.vutbr.cz.

Zvláštní doprovodnou akcí byla již podruhé Výsta-
va studentských organizací. Na výstavě bylo zastoupe-
no 24 organizací z celé České republiky, které mohly 
prezentovat svou činnost nejen v rámci konference, 
ale i následujícího týdne, kdy byla výstava přístupná 
všem návštěvníkům Centra VUT v Brně.

Organizátorem konference bylo Akademické cen-
trum studentských aktivit. Akce byla pořádána ve 
spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy a s Vysokým učením technickým v Brně, 
za podpory společnosti GTS international a IAESTE. 
Bližší informace najdete na www.acsa.vutbr.cz.

Kontaktní adresa:

Akademické centrum studentských aktivit
Centrum VUT v Brně
Zuzana Nováková
vztahy s veřejností
Antonínská 548/1
601 90  Brno
Tel.: 541 145 256
Fax: 541 145 255
E-mail: novakova@acsa.vutbr.cz

Zpracováno podle informací ACSA

AESOP je síť univerzit a výzkumných institucí v oblasti 
urbanismu, které provádí výuku a výzkum v oblasti 
územního plánování, urbanismu, dopravního pláno-
vání, sídelní geografie atd. Tato síť existuje za účelem 
rozvoje výuky urbanismu a podpory výzkumu na tomto 
poli. Stimuluje dialog, výměnu poznatků, vzájemné stu-
dijní pobyty i publikaci a propagaci výsledků výzkumu 
a osvědčených praktik. Tyto cíle jsou dosahovány i na 

každoročním kongresu AESOP, kde učitelé i výzkum-
níci prezentují a diskutují své výzkumy o evropských, 
regionálních i místních urbanistických projektech 
a debatují o zlepšení výuky územního plánování, urba-
nismu, dopravního plánování, sídelní geografie. Ke 
každému kongresu je přidružen PHD workshop a spe-
cifická jednání pracovních a editorských skupin. V roce 
2005 se kongres věnoval zejména těmto tématům:

KONGRES  UNIVERZIT  –  AESOP


