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V prosinci roku 2004 uspořádalo Akademické 
centrum studentských aktivit (ACSA) v Brně 4. ročník 
celostátní konference studentů vysokých škol Součas-
ná úloha a postavení studentů na vysokých školách 
na téma „Co si počít s Boloňou?“ Konferenci zahájil 
a přítomné přivítal rektor Vysokého učení technického 
v Brně prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c.

Konference se účastnili zástupci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Centra pro studium 
vysokého školství, Rady vysokých škol, vedení Vy-
sokého učení technického v Brně (v jehož prostorách 
konference probíhala), členové managementu dalších 
vysokých škol a vysokoškolští studenti. Konference 
byla dvoudenní. Každý den po jednotlivých refe-
rátech následovalo okénko ACSA a poté panelová 
diskuse.

První den byl věnován problematice Boloňské 
deklarace referáty „Mezi Berlínem a Bergenem“, 
„Implementace závěrů Berlínského summitu v České 
republice“ a „Boloňský proces z pohledu studentských 
reprezentantů v zemích Visegrádské čtyřky“. Další 
vystoupení byla orientována na řízení vysoké školy. 
Zajímavý byl zvláště referát o „Zapojení studentů do 
řízení Univerzity Hradec Králové“.

V „Okénku ACSA“ byly prezentovány aktivity této 
organizace spolu s tématem „Problémy vysokoškol-
ských studentů a systemizace jejich řešení“. Následná 
panelová diskuse se zabývala identifikací způsobů, jak 
posílit skutečné zapojení studentů do řízení vysokých 
škol. Vystoupili v ní nejen posluchači např. Univerzity 
Karlovy v Praze, Českého vysokého učení technické-
ho v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, ale i rektor 
Západočeské univerzity v Plzni, prorektor Univerzity 

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kvestorka Janáčkovy 
akademie múzických umění v Brně a další.

Následující den konference byl věnován zabezpe-
čení kvality. Soustředil se na tematiku:

   jak zahrnout účast studentů do národního systému 
zabezpečení kvality, včetně vnitřního a vnějšího 
hodnocení,

   vnější a vnitřní hodnocení vysokých škol v národ-
ním a mezinárodním kontextu,

   kvalitní studentské hodnocení výuky jako jeden 
z cílů České asociace studentů psychologie,

   vývoj studentského hodnocení kvality na Fakultě 
elektrotechnické Českého vysokého učení technic-
kého v Praze,

   studentské hodnocení kvality v zemích Visegrád-
ské čtyřky.

Panelová diskuse k těmto otázkám otevřela řadu 
aktuálních problémů a pomohla nastínit i možné 
odpovědi a řešení problematiky hodnocení kvality 
vysoké školy ve spolupráci se studenty.

V prvním pololetí roku 2005 vyjde sborník, který 
bude obsahovat všechna hlavní vystoupení na kon-
ferenci.

V rámci společenské části konference se uskutečni-
la příjemná a přátelská mikulášská zábava, zpestřená 
vystoupením cimbálové hudby a krásnými jihomo-
ravskými písněmi.
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