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Úvod
Vítejte u prvního vydání Kuchařky pro spolky, kterou pro Vás připravil tým Unie studentů VŠE.
K sepsání této Kuchařky nás vedly naše několikaleté zkušenosti s vedením a provozem studentských
organizací na VŠE. Každý nový člověk ve studentské organizaci se dříve nebo později potřebuje
zorientovat v prostředí ekonomky. Sehnat informace potřebné pro efektivní fungování spolku na VŠE
však trvá dlouho. Zároveň některé důležité informace jsou spíše neformálního rázu.
Z těchto důvodů jsme se rozhodli připravit tuto Kuchařku, která by měla sloužit jako manuál pro
všechny, kteří chtějí na VŠE založit studentskou organizaci anebo již svůj spolek mají a snaží se
fungovat v džungli akademického prostředí.
Uvědomujeme si při tom, že první verze Kuchařky není a ani nemůže být dokonalá. Z toho důvodu
bychom vás rádi požádali o zpětnou vazbu, kterou nám můžete zanechat na
http://bit.ly/KucharkaProSpolky.
Dovolujeme si také upozornit, že tato Kuchařka není oficiálním dokumentem VŠE.
Tým Unie studentů VŠE
Květen 2016
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1. Obecné informace o VŠE
V první kapitole Kuchařky najdete tady vše, co potřebujete vědět pro efektivní fungování Vašeho
spolku na VŠE. Po přečtení této kapitoly budete vědět o ekonomce více než 90 % jejích studentů.
Jak asi víte, VŠE je univerzita složená ze šesti fakult. Univerzitu řídí vedení VŠE v čele s rektorem,
prorektory a kvestorem.
Jednotlivé fakulty mají své vlastní vedení, v jehož čele stojí děkan a proděkani.
Do organizační struktury univerzity pak patří ještě Akademický senát a další pracoviště VŠE.
Organizační strukturu VŠE je možno nalézt na stránkách školy:


https://www.vse.cz/obecne/struktura.php

VŠE má jako každá organizace svou strategii. Tato strategie je veřejně k nahlédnutí a jmenuje se
Dlouhodobý záměr VŠE. DZ je připravován vždy na 5 let s tím, že každý rok je k němu dělána
aktualizace. Výsledná podoba DZ je vždy výsledkem diskuzí mezi vedením univerzity a zájmovými
skupinami na univerzitě. Pokud si myslíte, že ve strategii VŠE něco chybí, můžete se to pokusit
prosadit. DZ VŠE naleznete na:


http://strategie.vse.cz/dlouhodoby-zamer/

1.1

Obecně o prostředí na VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze se může pyšnit nejvyšším počtem studentských organizací na
počet studentů ze všech univerzit v České republice. Tento výjimečný stav je dán nejen aktivními
studenty, ale i rozumnou politikou VŠE vůči spolkům. A přestože některá pravidla pro spolky nemusí
být ideální, je na tomto místě třeba říci, že VŠE má pravidla pro spolky. Dlouhé roky byla jediná
univerzita v ČR, která takováto pravidla měla. Jiné české univerzity nemají pravidla pro spolky žádné,
což aktivním studentům přináší mnoho zbytečné práce navíc.
Pravidla pro prostředí studentských organizací na VŠE nastavuje rektorát prostřednictvím
studentského tajemníka.

1.2

Seznam studentských organizací

Na VŠE působí kolem šedesáti studentských organizací. Nové vznikají, neaktivní zanikají. Seznam
studentských organizací na VŠE je možno nalézt na stránce:


https://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=57

Pokud chcete do tohoto seznamu přidat odkaz na Váš spolek, napište studentskému tajemníkovi.
Seznam spolků na této stránce nemusí být kompletním obrazem spolků na VŠE.
Pro diskuzi mezi vedeními jednotlivých spolků na VŠE slouží FB skupina Vedení studentských
organizací na VŠE:


https://www.facebook.com/groups/185901194862311/

Každá organizace může mít v této skupině dva zástupce. Skupinu spravuje US VŠE.
Každá studentská organizace musí na začátku akademického roku znovu podepsat smlouvu s VŠE.
Tímto procesem je ze strany VŠE zjišťováno, které organizace jsou aktivní a kdo je vede.
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V této Kuchařce používáme slova studentská organizace, studentský spolek a studentský klub jako
synonyma.

1.3

Studentský tajemník rektorky

Studentský tajemník rektorky je funkce zřízená rektorátem VŠE. Studentský tajemník je hlavní člověk
na VŠE, který má na starosti studentské organizace.


http://studentskytajemnik.vse.cz/

„Studentský tajemník rektorky usnadňuje komunikaci mezi studentskými organizacemi a vedením
školy, reprezentuje zájmy studentských organizací a pomáhá v řešení jejich problémů a žádostí.“
Pozice pracovníka univerzity, který má na starosti operativu a rozvoj studentských organizací, je na
zahraničních vysokých školách zcela běžná. V Česku je VŠE jediná univerzita, která takového
pracovníka má. Buďme za něj rádi. Díky tajemníkovi mohou na VŠE organizace fungovat mnohem
lépe, než by fungovaly bez něj.

1.4
Významné odbory školy (RPC, OZS, SÚZ, PR VŠE, Centrum
pro dějiny VŠE)
Všechny spolky na VŠE jednají se studentským tajemníkem. Pro řadu spolků je také výhodná
spolupráce s některým z těchto odborů VŠE.

1.4.1 Rozvojové a poradenské centrum (RPC VŠE)
Rozvojové a poradenské centrum VŠE je pracovištěm VŠE, které má na starosti partnerství se
soukromým sektorem, marketing firem na studenty a absolventy ekonomky a které nabízí řadu
služeb pro studenty (např. kariérní poradenství a psychodiagnostika).


http://rpc.vse.cz/

RPC spravuje několik newsletterů, které odebírají tisíce studentů VŠE. Naleznete je v InSISu na Osobní
management → Odběr novinek → Rozvojové a poradenské centrum.
S trochou snahy můžete RPC přesvědčit, aby poslalo newsletter s nabídkou vašeho spolku.
RPC pořádá pracovní veletrh ŠANCE, který se odehrává každý semestr v atriu Rajské budovy na VŠE.

1.4.2 Oddělení zahraničních styků (OZS VŠE)
Oddělení zahraničních styků VŠE má na starosti primárně realizaci programů Erasmus a Free mover.


http://ozs.vse.cz/

Stejně jako RPC i OZS VŠE spravuje několik newsletterů, které odebírají tisíce studentů VŠE.
Naleznete je v InSISu na Osobní management → Odběr novinek → Oddělení zahraničních styků.
S trochou snahy můžete OZS přesvědčit, aby poslalo newsletter s nabídkou vašeho spolku.
Ze své podstaty má OZS VŠE nejsilnější vztah se studentskou organizací ESN VŠE PRAHA – Buddy
System, která pro OZS zajišťuje „buddy program“ pro přijíždějící výměnné zahraniční studenty.
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OZS udržuje vztahy s organizacemi, které vysílají studenty do zahraničí přes svoje programy nebo
mají nějaký mezinárodní přesah.

1.4.3 Správa účelových zařízení (SÚZ VŠE)
Správa účelových zařízení VŠE (SÚZ VŠE) má na starosti vše kolem kolejí a menz patřících VŠE. Pokud
budete chtít uspořádat nějakou akci na kolejích, lidé ze SÚZ budou ti, se kterými budete jednat.
Nezapomeňte se obrátit i na kolejní radu na konkrétní koleji nebo na Centrální kolejní radu (viz 1.6.2).
Kolejní rada vždy úzce spolupracuje se SÚZ.


http://suz.vse.cz/

1.4.4 Public relations VŠE (PR VŠE)
PR VŠE má na starosti veřejný obraz ekonomky.


http://pr.vse.cz/

Pro spolky je důležitá jeho ryze praktická funkce spravování různých propagačních kanálů uvnitř VŠE,
například:







Kalendář akcí na VŠE: http://akce.vse.cz/
Zpravodaj VŠE: http://www.vse.cz/zpravodaj.php (velmi dobře indexovaný googlem)
Dataprojektor v RB.
Plazmové obrazovky na VŠE.
Informační stojany a „áčka“ v prostorách VŠE.
Vydávání povolení pro fotografování a natáčení na VŠE (Viz kapitola 5.10).

PR VŠE schvaluje všechny druhy propagace uvnitř školy. V oblasti studentských spolků PR VŠE
spolupracuje se studentským tajemníkem. Více najdete v kapitolách 5 a 8.
PR VŠE je zároveň otevřené spolupráci pro pokrytí největších a nejvýznamnějších akcí, které spolky
organizují.

1.4.5 Centrum pro dějiny VŠE
Centrum pro dějiny VŠE patří k nejmladším pracovištím na VŠE. Jeho náplní práce je mapovat dějiny
Vysoké školy ekonomické v Praze.


http://dejiny.vse.cz/

Pro studentské spolky je toto pracoviště zajímavé díky projektu Zapiš se do dějin, který je na spolky
zaměřen. Pokud máte staré materiály z činnosti vašeho spolku ať již ve fyzické podobě (plakáty,
letáky, brožury aj.) nebo v elektronické podobě (fotografie, prezentace, dokumenty aj.), tak je možné
je donést/zkopírovat Centru pro dějiny, které je uloží do archívu. Pokud chcete, aby po Vaší činnosti
ve studentském spolku byla stopa i za 20 let, toto je zaručená cesta. V případě zájmu kontaktujte
Unii.
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1.5

Studentská samospráva VŠE

Studenti mají možnost spolurozhodovat o VŠE pomocí studentských samospráv. Na VŠE najdeme tři
typy:
1. Akademické senáty (zřízené vysokoškolským zákonem).
2. Kolejní rady a Centrální kolejní rada (zřízené interním předpisem VŠE).
3. Unie studentů VŠE (vzniklá přirozeně a nyní zastupující členské studentské organizace).

1.5.1 Akademické senáty
Akademické senáty jsou zřízeny vysokoškolským zákonem. VŠE má dohromady sedm akademických
senátů:



Každá fakulta má svůj fakultní akademický senát (šest fakult = šest senátů, tzn. „malé
senáty“).
Univerzita jako celek má tzv. „velký senát“ - Akademický senát VŠE.

V každém akademickém senátu jsou volení studenti jako oficiální zástupci studentů.
Pravomoci senátů jsou relativně omezené. Schvalují rozpočty, výroční zprávy, vnitřní předpisy, změny
v organizační struktuře, schvaluje a připomínkuje se Dlouhodobý záměr. Schvalují rozpočet a výroční
zprávu. Velký senát volí rektora VŠE. Malé senáty volí děkany svých fakult.
U akademických senátů v Česku platí neformální pravidlo, že dobře fungující akademický senát se
pozná tak, že je o něm slyšet. Pokud akademické senáty vyvolávají diskuze o významných tématech
pro vysokou školu a fakultu, dá se říci, že senát je dobrý. Pokud o akademickém senátu a jeho
činnosti není slyšet, dá se říci, že dělá spíše špatnou práci.
Svého senátora můžete kontaktovat s žádostí o radu či podnět k řešení. Senátoři jsou v přímém
kontaktu s vedením fakult a vedením VŠE. Proto je spolupráce s nimi jednou z cest, jak dostat váš
podnět k vedení fakulty nebo VŠE.
Pokud vám činnost akademických senátů připadá jakkoli nedostatečná, můžete kandidovat a zkusit to
změnit.
Více informací o akademických senátech najdete na:








Akademický senát VŠE - http://as.vse.cz/
AS FFÚ - http://ffu.vse.cz/charakteristika/akademicky-senat/
AS FMV - http://asfmv.vse.cz/
AS FPH - http://senat-fph.vse.cz/
AS FIS - http://fis.vse.cz/senat/
AS NF - http://nf.vse.cz/o-fakulte/akademicky-senat/
AS FM - http://www.fm.vse.cz/o-fakulte/akademicky-senat-fm/

Zasedání akademických senátů jsou veřejná, takže se na ně můžete přijít podívat.
Z každého zasedání AS se vytváří veřejně přístupný zápis. Zajímavostí je, že do tohoto zápisu se
dávají spíše věci faktického rázu. Tzn. u zápisů je třeba číst mezi řádky. Pokud v zápise jsou fráze jako
„Senátor XY se ptal zástupce odboru ABC na problémy se službou YZ“, je pravděpodobné, že diskuze
byla živější.
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1.5.2 Kolejní rady a Centrální kolejní rada
Kolejní rady jsou studentské samosprávy na VŠE. Dávají možnost studentům ubytovaným na
kolejích možnost ovlivňovat podobu kolejí a život na nich.
Kolejní rady jsou dvou typů:



Kolejní rada konkrétní koleje VŠE (např. KR Blanice, KR Rooseveltovy koleje atd.).
Centrální kolejní rada (CKR VŠE).

Kolejní rada je složená ze studentů a slouží jako oficiální zástupce studentů ubytovaných na
konkrétní koleji.
Pokud bydlíte na koleji, můžete kandidovat do kolejní rady své koleje. A vyhrát volby.








KR Jarov I. - http://ckr.vse.cz/kolejni-rady/kr-jarov-i/
KR Jarov II. - http://ckr.vse.cz/kolejni-rady/kr-jarov-ii/
KR Jarov III. F - http://ckr.vse.cz/kolejni-rady/kr-jarov-iii-f/
KR Jarov III. G - http://ckr.vse.cz/kolejni-rady/kr-jarov-iii-g/
KR Rooseveltova - http://ckr.vse.cz/kolejni-rady/kr-rooseveltova/
KR Blanice - http://ckr.vse.cz/kolejni-rady/kr-blanice/
KR Vltava - http://ckr.vse.cz/kolejni-rady/kr-vltava/

Centrální kolejní rada (CKR) je tvořena ze všech kolejních rad dohromady. Tzn. všichni studenti,
zvolení do kolejní rady koleje VŠE, jsou zároveň členy CKR.


Centrální kolejní rada: http://ckr.vse.cz/ckr/informace-o-ckr/

CKR VŠE je ze své podstaty partnerem (a někdy oponentem) Správy účelových zařízení VŠE (SÚZ VŠE).
CKR VŠE je poradním orgánem rektora VŠE.
Jak to funguje v kolejních radách přibližují články z roku 2014:



http://www.ilist.cz/clanky/koleje-jsou-takova-relikvie-socialismu-rika-mistropredseda-ckr
http://www.ilist.cz/clanky/koleje-jsou-takovy-sentiment-vyjadreni-socialniho-vzdelani-vcesku

KR a CKR jsou přirozeným partnerem, pokud chcete na kolejích uspořádat nějakou akci.
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1.5.3 Unie studentů VŠE
Unie studentů VŠE (US VŠE) je nejmladší ze studentských samospráv, funguje od roku 2014.



http://usvse.cz/
https://www.facebook.com/usvse/

US VŠE se soustředí na rozvoj a zlepšování prostředí VŠE. Zastupuje zájmy studentských organizací
a aktivních studentů. US VŠE má:



fyzické členy, kteří jsou v Unii zapojeni a podílejí se na jejím chodu a projektech,
spolkové členy, tedy studentské organizace (ty mají zastoupení ve Sněmu Unie).

Tým Unie studentů VŠE (2016)
PROJEKTY UNIE STUDENTŮ VŠE
Unie studentů VŠE realizuje řadu projektů. Pro studentské organizace je asi nejvýznamnější Týden
studentských příležitostí (TSP). Jedná se o veletrh studentských organizací během prvního týdne
zimního semestru. Týdne studentských příležitostí se od roku 2016 mohou účastnit pouze členské
organizace Unie studentů. Veletrh probíhá na Jižním Městě a v atriu Rajské budovy VŠE.
Týden studentských příležitostí 2015:


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015731218447746.1073741835.7468015453
40716&type=3

Mezi další viditelné projekty Unie patří Humans of VŠE:


https://www.facebook.com/humansvse/

Na Unii studentů VŠE se můžete kdykoli obrátit pro radu ohledně spolků a pravidel na VŠE. Zároveň
jí můžete dávat podněty pro zlepšení Vysoké školy ekonomické v Praze.
11

FUNGOVÁNÍ UNIE STUDENTŮ VŠE
Pouze některé studentské organizace na VŠE jsou členy Unie studentů VŠE:


http://usvse.cz/clenove/spolkovi-clenove/

Tyto členské spolky mají svého Delegáta ve Sněmu Unie studentů VŠE.
Sněm se koná vždy alespoň dvakrát ročně (vždy v květnu a v říjnu). Členské spolky jsou povinny na
něj vyslat svého Delegáta.
Unii studentů VŠE vede Předseda Unie, který je volen Sněmem na jeden rok.
Sněm volí i Kontrolní komisi Unie, která kontroluje činnost Unie studentů VŠE.
Popis fungování US VŠE najedete v jejích Stanovách:


http://usvse.cz/o-unii/dokumenty-ke-stazeni/

Struktura Unie studentů VŠE
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1.6

Budovy VŠE a jejich otevírací doba

Pro akce studentských organizací (veřejné i interní) je v principu možné využít všechny budovy
Vysoké školy ekonomické v Praze, v Jindřichově Hradci a na dalších místech. Zde je seznam budov,
které má VŠE k dispozici.





Praha
o Žižkovský areál VŠE.
o Jižní město (budova univerzity, kolej Blanice a polovina koleje Vltava).
o Třebešín (sportovní hala VŠE).
o Rooseveltova kolej.
o Jarov (koleje, menza a prostory akcelerátoru xPORT).
Jindřichův Hradec
o Viz kapitola 9.
Další mimopražské budovy
o Rekreační areál v Dobronicích.
 http://ctvs.vse.cz/dobronice/
 http://ctvs.vse.cz/dobronice/obecne-informace-doprava/
o Rekreační areál Točná.
 http://www.ilist.cz/clanky/skolici-stredisko-tocna
o Areál Nicov.
 http://provozskolicichzarizeni.cz/
o Areál Mariánská.
 http://provozskolicichzarizeni.cz/

Při organizaci studentských akcí je nutné počítat s otevírací dobou budov VŠE!
Otevírací doba areálu Žižkov:





Po - Pá: 6:00 - 22:00 (reálně v 21:45 začíná pravidelně houkat zvukový signál vyzívající
k opuštění budovy).
So: 7:00 - 18:00.
Neděle a ve svátek (vstup pouze pro zaměstnance na jejich pracoviště, výhradně hlavním
vchodem): 8:00 - 18:00.
Rektorský den znamená fungování v režimu „neděle a svátek“.

Otevírací doba budovy VŠE na Jižním Městě:



Po - Pá 7:30 - 20:15.
Ve státní svátek je zavřeno.

Otevírací doba sportovního areálu Třebešín:



Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 22:00 (tenisové kurty pouze do 20:00).
Ve dnech pracovního klidu 8:00 - 20:00.

13

2. Národní věci pro studentské organizace
Vy i Váš spolek se můžete zapojit do činností a navštívit řadu akcí, které se konají pro studentské
organizace z celé ČR.

2.1

Akademické centrum studentských aktivit (ACSA)

Brněnská neziskovka ACSA organizuje největší akci pro studentské organizace: neformální víkend
jménem POSED (PracOvní SEtkání Dobrovolníků).


ACSA: http://www.acsa.cz/studenti/

POSED je akcí zaměřenou na setkání studentů z různých studentských organizací a na výměnu
know-how. Obvykle probíhá v penzionu na Moravě uprostřed lesů. Účast bývá mezi 50 – 70 lidmi
z cca 40 studentských organizací. Dle zkušeností US VŠE se jedná o velmi přínosnou akci z hlediska
networkingu, workshopů a výměny know-how.


POSED: http://www.acsa.cz/studenti/akce/kurz/pracovni-setkani-dobrovolniku/

ACSA organizuje také vzdělávací semináře, některé jsou zaměřené přímo na studentské organizace
nebo akademické senátory.


http://www.acsa.cz/studenti/akce/kurzy/

ACSA vytvořila řadu zdrojů, které se týkají studentských organizací v ČR (viz 2.3.1).

2.2

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ)

Studentská komora Rady vysokých škol je nejvyšší reprezentace vysokoškolských studentů v naší
zemi. Je zřízena vysokoškolským zákonem. SK RVŠ je legitimním reprezentantem vysokoškolských
studentů a je z podstaty politickou organizací v přímém kontaktu s Ministerstvem školství (MŠMT).



http://www.skrvs.cz/
https://www.facebook.com/skrvs

Projekty SK RVŠ se zaměřují hlavně na rozvoj akademické obce, konkrétně akademických samospráv.
Největším projektem je Studentská konference akademických senátorů a senátorek (KAS).


http://www.skrvs.cz/kas/

Ve Studentské komoře RVŠ má každá vysoká škola, tedy včetně VŠE, svého zástupce. Na VŠE byl vždy
téměř o tuto pozici téměř nulový zájem. Výběr delegáta VŠE do SK RVŠ má na starosti Akademický
senát VŠE. Pokud budete kandidovat, máte slušnou šanci, že to dostanete (posledně se hlásil jen
jeden člověk).
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2.3
Existující literatura, výzkumy a zdroje pro studentské
organizace
Studentské organizace a jejich fungování po roce 1989 ještě není předmětem odborného zkoumání.
Proto existuje jen málo materiálů k nim. Nicméně existují a o to přínosnější jsou.

2.3.1 Materiály od ACSA
ACSA byla před deseti lety průkopníkem v elementárním odborném pokrytí studentských organizací.
Asi nejzajímavějším materiálem je stále aktuální sborník z první konference studentských organizací
v roce 2005.


Pojďme žít a fungovat!, aneb, Objevování studentských organizací v ČR: sborník vydaný u
příležitosti konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2005,
pořádané Akademickým centrem studentských aktivit : Brno, 1.-2. prosince 2005, Centrum
VUT v Brně. 1. vyd. V Brně: Vysoké učení technické, 2006, 172 s. ISBN 80-214-3303-5.

Dalším zajímavým materiálem je výzkum porovnávající osobnostní charakteristiky studentů
působících ve studentských organizací a těch, kteří ve studentských organizacích nejsou.


http://www.acsa.cz/studenti/o-acsa/realizovali-jsme/vyzkumy/osobni-charakteristikystudentu/

ACSA organizuje již výše zmiňované Pracovní setkání dobrovolníků (POSED). Výstupy z něj lze nalézt
zde:


http://www.acsa.cz/studenti/hodi-se-vam/vystupy-z-posedu/

2.3.2 Závěrečné práce na téma studentských organizací v Theses.cz
Theses.cz je veřejně přístupná databáze všech bakalářek, diplomek a dizertaček.
Studenti působící ve spolcích si často vybírají téma studentské organizace jako téma své závěrečné
práce. Díky tomu můžete v thesesu najít řadu prací na témata fungování studentské organizace (HR,
marketing, finance, procesy, strategie aj.).
Stačí v https://theses.cz/ zkoušet klíčová slova jako:






studentská organizace,
studentský spolek,
studentský klub,
studentská unie,
studentská aktivita.

2.3.3 Závěrečná práce Unie studentů VŠE ze systémového pohledu
Pravděpodobně nejkomplexnější materiál (od vydání sborníku z konference ACSA) na téma
studentských organizací v ČR. Ve své teoretické a výzkumné části:


Kategorizuje všechny typů spolků a studentských unií v ČR.
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Zpracovává srovnávací analýzu pravidel pro spolky, ve které srovnává VŠE, UK, Masarykovu
univerzity, Oxford, Yale College a Florida State University.
o Na zahraničních VŠ je jedna aktivní studentská organizace na cca 20-90 studentů.
o Na VŠE je cca 310 studentů na jednu studentskou organizaci (2015) a to je nejvyšší
studentská aktivita ze všech českých vysokých škol.
Sepisuje best practices ze zahraničí.
Zabývá se historií studentských spolků, obzvláště po roce 1989.
Zkoumá hodnoty, normy, role a rozložení moci v prostředí studentských organizací na VŠE.
Práce je volně ke stažení zde: http://www.vse.cz/vskp/eid/44848

2.3.4 Závěrečná práce Studentská aktivita v České republice, regionální rozdíly
v míře a faktorech, které ji ovlivňují
Skvělá diplomová práce Adama Soustružníka z Ostravské univerzity v Ostravě obsahuje jediný
výzkum studentských organizací na českých vysokých školách po roce 1989.








Dle výzkumu:
o na českých veřejných VŠ působilo v roce 2013 celkem 228 aktivních studentských
organizací;
o na jednu aktivní studentskou organizaci na českých veřejných VŠ připadá 1153
prezenčních studentů (2013).
Výzkum v této práci byl kritizován pro dílčí nepřesnosti, ale dle názoru týmu US VŠE je z cca
80 % přesný a je možné jej použít jako přibližný pohled na prostředí českých vysokoškolských
spolků.
Práce je bohužel dostupná jen na vyžádání:
http://theses.cz/id/iyu71t?info=1;isshlret=Adam%3BSOUSTRU%C5%BDN%C3%8DK%3B;zpet
=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dadam%20soustru%C5%BEn%C3%ADk%26start%3D1
Lze ji však nalézt na Ulož.to: http://uloz.to/xtKjMjRs/diplomova-prace-adam-soustruznik-pdf

2.3.5 Další materiály
DIPLOM NESTAČÍ
Zajímavým materiálem je výzkum Diplom nestačí z roku 2016, který realizovala společnost EDUin ve
spolupráci s J&T. Vyplývá z něj, že aktivní participace ve studentských organizacích studentům reálně
pomáhá při pohovorech a v dalším kariérním životě.





http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-diplom-nestaci-k-uspechu-pomahapropojeni-profese-a-osobni-zaliby/
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/diplom-a-praxe-k-ziskani-mista-uz-nestaci-pomoct-muze-ivede/r~6ee10a2ed6eb11e5a6b7002590604f2e/
http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2016/02/Diplom-nesta----_Prezentace-pro-TK.pdf
http://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2016/02/Diplom-nesta----_Zpr--va-z-v-zkumu_23-11-2015_v1.pdf
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KAS 5.0 – NAD RÁMEC STUDIA
Na přelomu roku 2016/2017 vyjde sborník z KAS 5.0, Konference akademických senátorů a
senátorek. Ta proběhla v dubnu 2016 a její téma bylo „Nad rámec studia“. Program se tak přirozeně
zaměřoval na studentské organizace a unie nyní působících na vysokých školách.


http://www.skrvs.cz/kas-5-0/

Akci organizovala Studentská komora Rady vysokých škol.
OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015
Přestože vysokoškolské studentské organizace jsou odborně pokryty jen minimálně, tak neziskový
sektor jako celek je již v Česku odborně pokryt vcelku dobře. Zajímavá data přináší třeba výzkum
Občanská angažovanost 2015:


http://www.obcanskevzdelavani.cz/obcanska-angazovanost-2015-novy-vyzkum
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3. Založení spolku na VŠE
Založení nového studentského spolku na VŠE je velmi jednoduché. Stačí studentskému tajemníkovi
(http://studentskytajemnik.vse.cz/) předložit následující dokumenty a splnit tyto body:
1. Název studentské organizace.
2. Definovat aktivity a činnosti, které hodlá organizace vykonávat, a popsat, jak bude přispívat k
rozvoji studentského života na VŠE.
3. Sepsat stanovy, kterými se organizace bude řídit.
4. Předložit seznam alespoň pěti zakládajících členů, současných studentů VŠE.
Po splnění všech bodů předloží studentský tajemník návrh na zřízení nové studentské organizace
vedení VŠE, které jej posoudí a rozhodne, zda škola přistoupí k podpisu Smlouvy o součinnosti. Ta je
podepisována mezi VŠE a studentským spolkem.
Smlouva o součinnosti studentské organizaci umožní:
1. bezplatné rezervace místností,
2. konání akcí v prostorách VŠE,
3. možnost účasti v soutěži o Grant rektora VŠE a České spořitelny.
Neformální čtvrtý bod je umožnění studentské organizaci využívání propagačních kanálů VŠE
(obrazovky, web, Zpravodaj VŠE, informační cedule a reklamní „áčka“ a další).
Smlouva o součinnosti je podepisována mezi VŠE a pověřeným zástupcem studentské organizace.
Zde je důležité doplnit, že studentská organizace nemusí být při svém vzniku právnickou osobou.



To je důležitý prvek, který zjednodušuje zakládání studentských organizací na VŠE.
Studentům to umožňuje se v počátcích soustředit pouze na samotnou činnost spolku.
Vytvořit právnickou osobu (tzn. získat právní subjektivitu) mohou až později, pokud to začnou
považovat za potřebné.

Poznámka: Podpisem Smlouvy o součinnosti studentský spolek nezískává právní subjektivitu.
Oficiální informace k založení spolku na VŠE najdete zde:


http://studentskytajemnik.vse.cz/co-mam-delat-kdyz/jsme-nove-vznikla-studentskaorganizace/

4. Sídlo spolku na VŠE
Vaše studentská organizace může mít sídlo na adrese VŠE. Tuto situaci můžete zažít při:
1. Zakládání spolku (s právní subjektivitou) ve formě „zapsaného spolku“.
2. Přemístění sídla spolku (s právní subjektivitou).
Pro umístění sídla na VŠE je třeba vyplnit formulář, který najdete zde:


http://usvse.cz/?attachment_id=693

Po vyplnění je potřeba zanést kvestorovi VŠE. Než však formulář zanesete kvestorovi, tak je rozumné
to s ním nejdříve probrat. Kvestor vydá nebo nevydá souhlas s umístěním sídla.


http://www.vse.cz/vedeni/kvestor.php
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5. Jak uspořádat akci na VŠE
V této kapitole najdete potřebné informace k uspořádání akce na VŠE v Praze, které studentská
organizace potřebuje znát.

5.1

Zapůjčení místností a prostor na VŠE

Bezplatné zapůjčení místností a prostor je alfou a omegou pro fungování studentských organizací. Na
VŠE můžete udělat tyto typy zápůjček, které se liší v detailech:
1. Zápůjčky běžných učeben a aul.
2. Zápůjčky velkých prostor (Vencovského aula, Likešova aula, RB 101, atrium Rajské budovy).
3. Zápůjčky jiných prostor (vše ostatní).
Speciální režim pak mají zápůjčky prostor na víkend, státní svátek, rektorský nebo děkanský den, dále
pak pro akce konané mimo standardní provozní dobu školy.
Oficiální postup k zapůjčení místnosti najdete zde:


http://studentskytajemnik.vse.cz/pravidla-3/rezervace-mistonsti/

5.1.1 Zápůjčky běžných učeben a aul
Běžné učebny a auly jsou nejsnadnější pro zapůjčení. Stačí napsat žádost o zápůjčku studentskému
tajemníkovi, a pokud je místnost v požadovaném čase volná, tak ji s největší pravděpodobností
dostanete.
Na Žižkově je obtížné udělat rezervaci před šestou hodinu, protože celá budova je využívaná. To je
také důvod, proč se většina studenty organizovaných akcí odehrává od 18:00 nebo 19:45.
Zápůjčku je nutné dohodnout se studentských tajemníkem nejpozději do úterý 12:00 týdne
předcházejícího týdnu plánovanému konání akce.
Do běžných aul je možno zapůjčit si mikrofony, reproduktory a další techniku přes Audiovizuální
oddělení VŠE (viz kapitola 5.7).

5.1.2 Zápůjčky velkých prostor - Vencovského aula, Likešova aula, RB 101,
atrium Rajské budovy
Zápůjčky těchto velkých prostor podléhají speciálnímu režimu schválení a musí se nahlašovat alespoň
měsíc dopředu.
Zde je třeba upozornit na důležitá fakta:





VŠE má náklady spojené s půjčením Vencovského auly, Likešovy auly a RB 101.
Neformálním pravidlem je, že tyto prostory nejsou půjčovány čerstvě vzniklým studentským
organizacím bez historie.
Atrium Rajské budovy bývá zarezervováno na dlouhé měsíce dopředu. Proto pokud chcete
v atriu uspořádat nějakou akci, podejte si žádost alespoň 3 a více měsíců před samotnou akcí.
Jakákoli akce v atriu Rajské budovy je silně limitovaná požárními předpisy VŠE.
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5.1.3 Zápůjčky jiných prostor
Školu můžete teoreticky požádat o zápůjčky všech prostor, na jaké si vzpomenete. Vhodné jsou
například:






Atrium na Jižním Městě.
Prostor bývalé šatny v Italské budově.
Atrium před Akademickým klubem.
Místnosti ve třetím a vyšším patře Rajské budovy.
Místnosti v Nové budově.

Problémem však je, že zápůjčka jakýchkoli prostor na VŠE mimo aul, běžných učeben a atria RB je
neobvyklá. To znamená, že budete první anebo první po dlouhé době, kdo takovou zápůjčku bude
chtít.
Pro spolek to znamená práci a přesvědčování navíc. Pro VŠE to znamená práci navíc se zjišťováním,
zda podle požárních předpisů akce ve vámi požadovaných prostorách vůbec může proběhnout.
Některé místnosti na VŠE mají vlastní systém zápůjček! Typicky se jedná o seminární a zasedací
místnosti ve 3. a vyšším patře Rajské budovy anebo v Nové budově. Tyto místnosti se (zatím)
nepůjčují přes studentského tajemníka, ale mají vlastní systém, který je třeba objevit.
Například o místnost RB 546 se nežádá přes studentského tajemníka, ale přes prorektora pro
mezinárodní vztahy. A takovýchto místností je na VŠE více.
Šedou zónou jsou pak akce v menzách nebo dalších prostorách na VŠE, které jsou pronajímány (viz
kapitola 8.3.1).

5.2

Student jednotlivec potřebuje rezervovat místnost

Na VŠE není možné, aby si student vypůjčil učebnu nebo aulu pro vlastní akci. Pokud jste student a
chcete na VŠE uspořádat nějakou akci, je třeba se domluvit s nějakou existující studentskou
organizací anebo si založit vlastní.
Druhou možností je domluvit se s vyučujícím nebo představitelem fakulty či univerzity, který
rezervaci udělá na sebe.
Třetí možností je domluvit se s Unií studentů VŠE, aby akce byla realizována pod Unií. Stačí napsat na
info@usvse.cz

5.3

Půjčování vybavení na OSM

Pod zkratkou OSM se skrývá trochu tajemný Odbor správy majetku VŠE:


https://www.vse.cz/predpisy/222

Odbor správy majetku budete potřebovat pro jakoukoli nestandartní akci na VŠE, kde potřebujete
manipulovat s movitým majetkem VŠE (typicky stoly, židle, lavice a další).
Doporučujeme si vše s OSM dohodnuté nechat písemně potvrdit. Ze zkušeností studentských
organizací vyplývá, že OSM má tendenci měnit dohodnuté věci na poslední chvíli. Nenechte se tím
zaskočit.
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5.4

Ovládání místností ventilace v RB

Nejvíce studentských akcí se koná v Rajské budově. Zde je velmi krátký návod, jak ovládat ventilaci a
žaluzie.
Ventilaci v aulách RB 2XX a učebnách RB 1XX ovládáte pomocí tohoto ovladače, který je umístěný u
vstupních dveří.

Ovladač ventilace v místnostech v Rajské budově VŠE.
Nejčastěji ovladač najdete v poloze na obrázku, tedy že svítí „auto“ a je nastavena „prázdná
místnost“. V této situaci je místnost udržována za předpokladu, že je prázdná a nic se v ní neděje.
Pokud v aule nebo v místnosti probíhala výuka a ovladač byl v tomto stavu, bude v ní vydýchaný
vzduch a nepříliš vábná „vůně“.
Ovladač ventilace má tři prvky:




Nastavení výkonu ventilace (vlevo nahoře).
Nastavení obsazenosti místnosti (vlevo dole).
Nastavení teploty (budík vpravo dole).
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5.4.1 Nastavení výkonu ventilace
Nastavení výkonu ventilace má 4 režimy označené symboly větráků a možností „auto“.

Část ovladače zodpovědná za výkon ventilace.
Stiskem malého tlačítka můžete vybírat z jednotlivých možností. Možnosti se vybírají odshora dolů.
Tzn., pokud na ovladači svítí možnost „auto“, tak první stisk tlačítka jej posune o jednu pozici dolů,
tzn. na možnost jedné vybarvené lopatky větráku.
Druhý stisk tlačítka zapne druhou možnost, třetí zapne třetí možnost a čtvrtý stisk ventilaci přepne
opět do režimu „auto“.
Tlačítko reaguje s malým zpožděním, tak není třeba jej mačkat několikrát po sobě. Naopak jej
zmáčkněte a chvíli počkejte, než se rozsvítí dioda u další možnosti.

5.4.2 Nastavení obsazenosti místnosti
Tlačítko vlevo dole nastavuje obsazenost místnosti. Tato informace je důležitá pro vzduchotechniku a
její správné fungování.

Část ovladače zodpovědná za nastavení obsazenosti místnosti.
Můžete nastavit, že je místnost:




prázdná (ale to asi nechcete),
zaplněná z poloviny,
plná.

Tuto volbu je rozumné nastavit podle skutečného zaplnění místnosti.
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5.4.3 Nastavení teploty místnosti
U klasických klimatizací slouží regulátor k nastavení teploty. V aulách RB však regulace teploty tímto
ovladačem nefunguje anebo funguje jen zanedbatelně. Nevíme proč, ale nejspíše protože teplota je
v budově nastavována centrálně anebo odjinud.

Tento regulátor by měl nastavovat teplotu místnosti. Z naší zkušenosti však nedělá nic.

5.5

Nastavení režimů ventilace v místnostech v RB

Pro plnou aulu v Rajské budově budete potřebovat 2 nejpoužívanější nastavení.

5.5.1 Rychlé vyvětrání auly
Pokud potřebujete rychle vyvětrat, doporučujeme nastavit maximální obsazenost a maximální výkon
ventilace. To je nejrychlejší možnost, avšak ventilace je tak hlučná, že při tomto nastavení nemůže
probíhat přednáška nebo program. Pokud je v místnosti horko, můžete zkusit nastavit teplotu na
minimum, ale ve většině případů to nebude mít vliv.

Nastavení pro nejrychlejší vyvětrání auly v RB.

23

5.5.2 Nastavení ventilace pro přednášku s plnou aulou
Pokud je v aule (už) normální vzduch a chcete zajistit, aby se v ní dalo dýchat během přednášky a
zároveň vzduchotechnika nerušila přednášejícího, zvolte toto nastavení.

Nejrozumnější nastavení pro plnou aulu v RB během výkladu.

5.5.3 Další tipy pro vzduchotechniku v RB
Pamatujte, že otevřená okna a otevřené dveře snižují účinnost vzduchotechniky!

5.6

Ovládání žaluzií v RB

Všechny auly a učebny v RB mají kovové žaluzie, která využijete za ostrého slunce anebo pro lepší
promítání z dataprojektoru.

Ovladač kovových žaluzií v RB.
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Pomocí ovladače můžete spouštět/vytahovat žaluzie a nastavovat jejich sklon.

Spuštěné a zatemněné kovové žaluzie v učebně Rajské budovy.

5.7

Audio-vizuální oddělení

Audio vizuální oddělení VŠE budete potřebovat pro:




Akce ve velkých aulách.
Akce v menších RB aulách, kde chcete mít mikrofon anebo přístup k ozvučení auly.
Akce, na které si chcete vypůjčit techniku, jako jsou dataprojektory, reproduktory, stativy,
promítací plátna a další…

Návod k zapůjčení/objednání služeb od Audio-vizuálního oddělení najdete zde:


http://studentskytajemnik.vse.cz/pravidla-3/audiovizualni-technika-a-mobiliar/

Z naší zkušenosti doporučujeme v den akce na Audio-vizuální oddělení třeba hodinu předem a
potvrdit, že se akce bude konat.
Další informace o Audio-vizuálním oddělením najdete zde:




https://vc.vse.cz/sluzby/audio-video/
https://vc.vse.cz/sluzby/audio-video/zizkov-moznosti-velkych-salu-a-uceben/
https://vc.vse.cz/sluzby/audio-video/jizni-mesto-moznosti-poslucharen-a-uceben/

5.8

Spolupráce s restaurací Akademický klub

Restaurace Akademický klub sídlí v posledním patře Italské budovy VŠE. Akademický klub umožňuje:



Udělat velkou rezervaci.
Zajistit raut či občerstvení.
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Rozdělit Akademický klub na dvě oddělené místnosti pomocí mobilní stěny. Je tak možné
vytvořit dobře vypadající prostory s možností dataprojektoru.

5.8.1 Salónek rektora VŠE v Akademickém klubu
Méně známou skutečností je, že v Akademickém klubu je tzv. salónek rektora VŠE. Jedná se o menší
zasedací místnost, do které se dá vejít z Akademického klubu a která má s restaurací společnou
terasu.
Salónek rektora je možno výjimečně využít na akce, které potřebují „hezké“ zázemí.
Postup zapůjčení Salónku rektora VŠE v Akademickém klubu:
1. Potvrďte si s personálem Akademického klubu, že ve vámi požadovaném datu tam již není
jiná akce.
2. Požádejte přes studentského tajemníka o zapůjčení tohoto prostoru a mějte pro to dobrý
důvod. Tajemník tuto žádost nadnese rektorátu.
3. Jakmile vám rektorát povolí místnost použít, povolení zaneste do Akademického klubu a
potvrďte rezervaci.
V salónku je možné nechat si rozestavit nábytek/sezení dle potřeb akce.
Nechte si také dát od Akademického klubu nabídku ceny pro občerstvení. Ceny bývají příznivé.
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fff f

Salónek rektora VŠE, pohled směrem k Akademickému klubu

Salónek rektora VŠE, pohled směrem od Akademického klubu
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5.9

Požární předpisy

Požární předpisy jsou mimořádně důležité, pokud chcete organizovat nějakou akci na VŠE mimo
učebny, tedy na chodbách, v atriích a v dalších méně obvyklých prostorech.
Požární předpisy má ze zákona každá budova, nejčastěji od jejího postavení. Určují únikové trasy
v případě požáru a řadu dalších věcí, které vlastník budovy musí splnit.
Pokud hodláte na VŠE organizovat originální akci, je nutné si ověřit její realizovatelnost s tajemníkem
a OSM VŠE.


http://www.vse.cz/predpisy/199

5.10

Fotografování a natáčení v prostorách VŠE

Pro fotografování a natáčení v prostorách VŠE potřebujete povolení od PR VŠE.


http://pr.vse.cz/ (viz kapitola 1.4.4)

PR VŠE po schválení vydá dokument, který musíte mít s sebou. Pokud toto povolení mít nebudete,
rychle se seznámíte s ostrahou budovy.
PR VŠE vydává povolení na konkrétní dny a místa. Nejde tedy zažádat ve smyslu „chceme fotit měsíc
na VŠE“.
Oficiální informace k fotografování a natáčení v prostorách VŠE najdete zde:


http://pr.vse.cz/sluzby/verejnost-a-media/pravidla-pro-nataceni-a-fotografovani-vprostorach-vse/

5.11

Akce s politiky

Na VŠE je možné zvát politiky jako hosty studentských akcí.
Výjimkou je období 90 dní před volbami, kdy politiky není možné zvát.
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6. Financování a získání prostředků pro spolek
Existují tři nejčastější varianty, jak financovat spolek na VŠE:
1. Grant rektora VŠE a České Spořitelny.
2. Získání peněz z partnerství se soukromým sektorem.
3. Mimořádné stipendium.
Existují i jiné a méně obvyklé cesty, které v krátkosti pokryjeme také.

6.1

Grant rektora VŠE a České Spořitelny

Grant určený studentským organizacím na VŠE ve výši 400 000 Kč ročně (stav k roku 2015). Jedná se
o nejvýznamnější nástroj VŠE pro podporu studentských organizací na naší univerzitě.


http://studentskytajemnik.vse.cz/grant-rektora-vse-a-ceske-sporitelny/

Podává se na něj žádost na začátku každého kalendářního roku (tzn. v lednu).
Typicky spolek může získat zhruba okolo 5 000 - 10 000 Kč na vlastní provoz anebo na konkrétní
projekt. Grant funguje tak, že se částka proplácí na základě faktur na náklady.

6.2

Získání peněz z partnerství se soukromým sektorem

Spolky z VŠE jsou v českém akademickém prostředí velmi úspěšné při získávání finančních prostředků
z firemní sféry, obzvláště od velkých korporací.
Logika velkých korporací je jasná: Chtějí získat kvalitní budoucí zaměstnance a spolupráce se
studentskou organizací je pro ně možnost, jak oslovit pro ně perspektivní část studentů.
V korporacích má na starosti tuto činnost nejčastěji HR oddělení. V menší části případů pak
korporacím může jít o oslovení studentů s konkrétní službou nebo produktem.
Studentské organizace, které mají dlouhodobá partnerství s firemní sférou, mají jasně definované
služby, které firmám poskytují.
Do partnerství studentských organizací s firemním sektorem univerzita nijak nezasahuje. Je však
třeba mít na paměti, že studentská organizace nesmí dělat komerční aktivity na půdě univerzity.

6.3

Mimořádné stipendium

Lze zažádat o mimořádné stipendium, nicméně toto stipendium lze přidělit jen jednotlivci (nikoliv
organizaci, dáno vysokoškolským zákonem).
Žádost by měla být podána ideálně po předcházející konzultaci se studentským tajemníkem.
Mimořádná stipendia jsou v ČR hlavním nástrojem, jak odměňovat a motivovat aktivní studenty
anebo proplácet jejich náklady s činností prospěšnou pro univerzitu či fakultu. O mimořádné
stipendium můžete požádat rektora nebo děkana. Mimořádná stipendia se řídí Stipendijním řádem
VŠE:


https://www.vse.cz/predpisy/323

Veřejným tajemstvím je, že o možnostech získat mimořádné stipendium ví jen minimum studentů.
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6.4

Další možnosti

Mezi další možnosti patří:









Barter. Od firem je vždy mnohem snazší získat jejich produkty nebo služby než jejich peníze.
Studentské organizace toho mohou využít a „barterovat“ služby studentského spolku
výměnou za produkty nebo služby firmy.
Veřejné granty. Studentské organizace s právní subjektivitou mohou žádat i o veřejné granty
pro neziskové organizace. Tato možnost je však náročná na realizaci a proto využívaná jen
výjimečně.
Fakultní podpora. Pokud je spolek úzce provázaný s konkrétní fakultou či katedrou, může
zkusit požádat o nějakou formu podpory přímo na fakultě či katedře.
Dar a sponzoring. Málo častá varianta. Firmy či jednotlivci mohou darovat finance nebo své
služby. Více na http://www.neziskovky.cz/clanek/1455/512/darcovstvi/jak-darovat/
Členské příspěvky. Opět málo častá varianta.
Účast VŠE na nákladech u návštěv významných zahraničních hostů. Studentské organizace
zatím nezvou významné zahraniční osobnosti (držitele Nobelových cen atd.). Od VŠE však
existuje možnost tyto návštěvy (spolu)financovat. Host standardně potřebuje proplacení
nákladů na cestu (letenky aj.) a zařízené ubytování (kvalitní hotel). Pokud by studentský
spolek chtěl takovouto akci uspořádat, doporučuje se nejdříve připravit její záměr včetně
rozpočtu. S tímto záměrem pak jít za studentským tajemníkem.

ACSA má celý seminář o fundraisingu pro studentské organizace:


http://www.acsa.cz/studenti/akce/kurz/financovani-studentskych-aktivit/
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7. Kanceláře a místnosti pro studentské organizace
Studentské spolky potřebují větší či menší zázemí, obzvláště při organizaci eventů na VŠE.

7.1

Studentská co-workingová místnost IB316a

Co-workingová místnost IB316a (anebo hovorově „spolková místnost“) se zázemím pro studentské
organizace byla prvním úspěchem vyjednaným mezi US VŠE a vedením univerzity.
Oficiální pravidla využívání místnosti jsou na webu:


http://studentskytajemnik.vse.cz/pravidla-3/vyuzivani-coworkingove-mistnosti-ib316a/

Asi nejzásadnějším benefitem spolkové místnosti jsou zamykatelné skříňky pro jednotlivé spolky.
Spolková místnost IB316a je v posledním patře Italské budovy VŠE. Najdete ji takto:





Stačí vyjet výtahem do posledního patra Italské budovy (jako když jedete výtahem do
restaurace Akademický klub).
Z výtahu běžte rovně přes malé atrium, projděte skrz dveře ke schodišti.
Za schodiště pokračujte rovně.
Na levé straně jsou jediné dveře, to je IB316a (na pravé straně je chodba, ve které jsou
kanceláře Centra tělesné výchovy a sportu VŠE).

Spolková místnost IB316a – interiér.

7.1.1 Zřízení přístupu do co-workingové místnosti IB316a
Přístup do místnosti IB316a funguje přes ISIC kartu studenta VŠE. Každá studentská organizace může
určit tři studenty ze své organizace, jejichž ISIC bude fungovat jako klíč. Seznam těchto tří studentů je
třeba nahlásit studentskému tajemníkovi.
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7.1.2 Rezervace co-workingové místnosti IB316a
Spolkovou místnost využívá řada studentských organizací a pro plynulý chod je třeba dělat rezervace.
Více informací u studentského tajemníka či Unie studentů VŠE.

7.2

Vlastní kanceláře pro studentské spolky

VŠE nedává vlastní kanceláře studentským spolkům v prostorách školy. Důvodem jsou nedostačující
prostory VŠE na Žižkově. Pokud některý spolek místnost získá, jedná se o zcela výjimečnou událost.
Vlastní kancelář má na VŠE přibližně pět spolků (často z řad těch největších, úzce spolupracujících se
školou anebo těch, které škola považuje za mimořádně prospěšné).
Díky existenci co-workingové místnosti IB316a a jejímu zázemí pro studentské organizace je nyní
šance na získání kanceláře pro spolek ještě menší.
Pokud váš spolek potřebuje kancelář, můžete o ni zkusit požádat studentského tajemníka, ale
počítejte s tím, že vaše žádost bude s nejvyšší pravděpodobností zamítnuta.
Anebo můžete zkusit požádat o kancelář v budově na Jižním Městě, tam to asi nikdo nikdy
nezkoušel…
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8. Propagace na VŠE
Tato kapitola se zabývá tématem možností propagace studentských organizací a jejich aktivit na VŠE.
Oficiální rozcestník k propagaci spolků na VŠE najdete zde:


http://studentskytajemnik.vse.cz/pravidla-3/propagace-akci/

8.1

Oficiální kanály

VŠE má řadu oficiálních kanálů, které mohou bezplatně využít studentské organizace.

8.1.1 Oficiální kalendář akcí na VŠE
Oficiální kalendář akci na VŠE lze nalézt na:


http://akce.vse.cz/tyden.aspx

Kalendář spravuje PR VŠE. Pro vložení akce do kalendáře je třeba napsat na PR e-mail s těmito
informacemi:






Název akce.
Datum akce.
Čas konání od do.
Popis akce.
Zodpovědná osoba (student VŠE).

Volitelně je možné přidat:





Logo.
Obrázky.
Odkaz na web.
Odkaz na facebook.

Silně doporučujeme dávat všechny studentské akce do oficiálního kalendáře VŠE. Kalendář sám o
sobě není studenty příliš používaný, ale má totiž několik zajímavých vlastností.




Vše v kalendáři má velmi dobrou indexovanost googlem. Pokud někdo bude hledat vaši
organizaci, nalezne vaše akce v kalendáři. Klidně i několik let po jejich realizaci.
Z kalendáře jsou kvalitní zpětné odkazy.
Na kalendář jsou navázány webové stránky 3. stran, které z něj stahují akce a zobrazují je pak
v seznamech „co se kde děje“.
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8.1.2 Propagace v InSIS
Na úvodní stránku InSISu je možné vložit různá oznámení. Může to udělat i studentský spolek, pokud
si to vyjedná v PR VŠE. Oznámení jsou na úvodní stránce InSIS několik dní.

Takto vypadají oznámení v InSIS.

8.1.3 Newslettery
Univerzita a fakulty používají řadu newsletterů. Asi nejznámějšími jsou newslettery od RPC a OZS (viz
kapitoly 1.4.1 a 1.4.2). Svoje newslettery mají i fakulty a další části univerzity. Využití těchto
newsletterů je čistě na vyjednávacích schopnostech spolku.

8.1.4 Facebook a LinkedIn VŠE
VŠE má své oficiální facebook stránky v češtině i angličtině.



Český facebook VŠE: https://www.facebook.com/vsecz/
Anglický facebook VŠE: https://www.facebook.com/vsecz.english/

Tyto stránky spravuje PR VŠE. PR VŠE sdílí na FB ty největší a nejvýznamnější akce od studentských
organizací, pokud si to spolky domluví dostatečně předem.
Oficiální LinkedIn VŠE také spravuje PR VŠE, naleznete jej zde:


https://www.linkedin.com/edu/school?id=11716&trk=tyah&trkInfo=idx%3A3-14%2CtarId%3A1421764175230%2Ctas%3AVysok%C3%A1+%C5%A1kola+ekonomick%C3%A1
+%E2%80%8B

Své facebook stránky mají i jednotlivé fakulty.







FFÚ: https://www.facebook.com/FFU.VSE
FMV: https://www.facebook.com/fmvvse
FPH: https://www.facebook.com/fphvse
FIS: https://www.facebook.com/fisvse
NF: https://www.facebook.com/Národohospodářská-fakulta-VŠE-232517710225753/
FM: https://www.facebook.com/groups/fmvse/?ref=web

Některé fakulty mají i svůj fakultní Zpravodaj.

8.1.5 Zpravodaj VŠE
Zpravodaj VŠE slouží jako oficiální noviny VŠE. Zveřejňuje ty nejzásadnější události na VŠE.


http://www.vse.cz/zpravodaj.php
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Odkaz na zpravodaj je na úvodní stránce www.vse.cz a díky tomu cokoli se objeví ve Zpravodaji, je
pak snadno vyhledatelné googlem.
Zpravodaj VŠE spravuje PR VŠE, které je otevřeno zveřejňování zpráv o těch největších a
nejvýznamnějších studentských akcích na VŠE.

8.1.6 Áčka a info stojany
Pro propagaci akce v den jejího konání nebo navigaci lidí v prostorách VŠE je možné využít reklamní
Áčka a info stojany.
Reklamní Áčko je klasický reklamní stojan (když se na něj podíváte z boku, tak vypadá jako písmeno
„A“). Na Áčko je možné připevnit plakát až velikosti A2.
Info stojany jsou jednoduché stojany, na které jsou k dispozici v rozměrech:



velikost A3 na šířku,
velikost A4 na výšku.

Rozmístění Áček a info stojanů na VŠE podléhá striktní regulaci. Povolená místa naleznete v oficiální
dokumentu od PR VŠE:


http://www.vse.cz/download/cz/dokumenty/rozmistovani_stojanu_pokyny.pdf

Reklamní Áčko na VŠE.

Info stojan A3 a A4.
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8.1.7 Plasmy, LCD obrazovky a dataprojektor v atriu RB
V prostorách VŠE jsou rozmístěny plazové obrazovky a v atriu RB je dataprojektor (matnice). Na
těchto zobrazovacích zařízeních běží smyčka prezentací v Power Pointu, kterou zapíná PR VŠE.
Studentské organizace mohou nechat přidat svou prezentaci o jednom nebo dvou slajdech na tyto
obrazovky. Jedna prezentace může běžet jeden týden.
Konkrétní postup a doporučení najdete zde:



http://pr.vse.cz/sluzby/studenti/
http://pr.vse.cz/wp-content/uploads/2015/03/Doporu%C4%8Den%C3%AD-pro-autoryprezentac%C3%AD.pdf

8.1.8 Veřejná nástěnka ve Staré budově
Ve Staré budově VŠE se nachází jedna velká veřejná nástěnka, na kterou si každý může dát, co chce.
Pravdou je, že tato nástěnka je intenzivně využívána a propagační materiály na ní vydrží sotva jeden
den, než jsou přikryty další vrstvou plakátů a letáků.

8.2

Neoficiální kanály

Kolem studentských akcí na VŠE existuje mikrokosmos neoficiálních propagačních kanálů. Zde
vypisujeme ty nejvýznamnější z nich.

8.2.1 iList.cz
Studentské médium ilist.cz přináší shrnutí těch nejzajímavějších akcí na ekonomce. Tato shrnutí
vycházejí v tištěném ilistu i na webu www.ilist.cz. Pokud chcete zařadit vaši akci do těchto přehledů,
požádejte redakci.

8.2.2 Agregátory akcí
Na kalendář akce.vse.cz a některé studentské facebook stránky jsou navázány agregátory zajímavých
akcí v Praze. Nejznámějšími jsou:



http://kamnaprednasku.cz/
https://www.naprednasku.cz/

Na tyto agregátory je možné vložit akci vaší studentské organizace.

8.2.3 Spam facebook skupin VŠE
Na facebooku existují desítky velkých skupin studentů VŠE s tisícovkami členů. Vkládání propagačních
příspěvků sice není oblíbené, ale je efektivní.
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8.2.4 Nástěnky studentských organizací
Nástěnky studentských organizací jsou poměrně komplikované téma. V krátkosti se dá říci, že pokud
studentský spolek chce mít na VŠE nástěnku, tak musí:




najít místo, kde by bylo možné ji umístit;
vyjednat se se studentským tajemníkem její umístění;
koupit si ze svého rozpočtu nehořlavou nástěnku (cca 5-10 tisíc Kč).

8.3

Šedá zóna

Tato kapitola se zabývá propagačními praktikami na VŠE, které jsou v „šedé zóně“.

8.3.1 Pronajaté prostory na VŠE
Menzy a pronajaté prostory na VŠE teoreticky nemusí následovat pravidla pro propagaci anebo pro
organizaci akcí. Tzn. záleží jen na vás, co si s provozovatelem domluvíte.
Tato možnost je však studentskými spolky využívána jen minimálně. Obecně se dá očekávat, že
pokud by spolky začaly využívat například menzy pro své akce častěji, škola by zareagovala s úpravou
pravidel.

8.3.2 Letáčky
Rozdávání letáků anebo rozhazování letáků v prostorách VŠE je zakázáno. VŠE náhodně kontroluje
dodržování tohoto pravidla a PR VŠE píše firmám, které tak činí, aby toho nechaly.
Studentské organizace, které po škole rozhazovaly letáky, byly v minulosti „zvány na kobereček“, aby
tohoto chování zanechaly. VŠE může v extrémním případě porušování pravidel pro propagaci
například přestat studentské organizaci půjčovat místnosti.
Obecně je doporučováno letáky nepoužívat…
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9. Jindřichův Hradec a jeho možnosti pro spolky
Jako pražský student VŠE normálně nepřijdete do styku s Fakultou managementu v Jindřichově
Hradci. Na druhou stranu však vaše studentská organizace může využít zázemí Jindřichova Hradce
pro vlastní akce, jako jsou například konference. A to při bezplatném zapůjčení od VŠE.
Pro spolky jsou asi nejzajímavější letní měsíce, kdy v Jindřichově Hradci neprobíhá výuka a kdy je
volná kapacita kolejí.
Jindřichův Hradec patří mezi nejlepší města pro život v České republice:


http://zpravy.idnes.cz/nejlip-se-zije-v-jindrichove-hradci-srovnejte-s-nim-sve-mesto-namape-1gy-/domaci.aspx?c=A111124_162638_domaci_kot

V samotném Jindřichově Hradci i jeho okolí naleznete řadu zajímavostí:


http://www.fm.vse.cz/en/exchange-students/the-city-surrounding-and-how-to-get-there/

9.1

Budova fakulty VŠE v Jindřichově Hradci

Budova FM VŠE nabízí velkou přednáškovou místnost pro cca 600 lidí a řadu dalších prostor. Asi
nejlépe pochopíte dispozici prostor z jejich plánu, který najdete zde:



WEB: http://www.fm.vse.cz/en/exchange-students/faculty-of-management/ground-plans/
PDF: http://www.fm.vse.cz/wp-content/uploads/2015/04/ground_plans.pdf

9.2

Koleje v Jindřichově Hradci

VŠE vlastní Švecovu kolej v Jindřichově Hradci:


http://atkoleje.fm.vse.cz/index.php?link=koleje

Švecova kolej nabízí:



Kapacita: 304 lůžek
Skladba pokojů:
o 2 jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením na chodbě
o 1 dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením na chodbě
o 1 třílůžkový pokoj se sociálním zařízením na chodbě
o 49 třílůžkových pokojů se sociálním zařízením společným dvěma pokojům
o 36 čtyřlůžkových pokojů se sociálním zařízením společným dvěma pokojům

9.3

Jak zorganizovat studentskou akci v Jindřichově Hradci?

Z hlediska pražských studentských organizací se jedná stále o nevyužívanou možnost.
Doporučujeme se obrátit na kvestora VŠE.
Zároveň je možné kontaktovat se žádostí o radu studentské organizace působící v Jindřichově Hradci:


http://www.fm.vse.cz/studium-2/studentske-aktivity/
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10.

Sdílení know-how mezi spolky

Unie studentů VŠE pořádá setkání studentských organizací pro výměnu know-how.
Výstupy z jednotlivých setkání můžete nalézt na:


http://usvse.cz/projekty/predavani-znalosti/

US VŠE také udržuje přátelské vztahy s ostatními studentskými uniemi v ČR a účastní se výjezdních
zasedání studentských unií, které probíhají každý semestr. US VŠE má dlouhodobě dobré vztahy se
Studentskou unií ČVUT.
Nejvýznamnější akcí v ČR, kde probíhá sdílení know-how mezi spolky, je podzimní akce POSED (viz
kapitola 2.1).
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Závěr
Kuchařka pro spolky není oficiálním dokumentem VŠE.
Jedná se příručku sepsanou týmem Unie studentů VŠE. První verze byla dokončená v květnu 2016 po
téměř roce práce.
V českém akademickém prostředí se jedná historicky první dokument svého druhu. Pro jeho tvorbu
jsme se inspirovali obdobnými dokumenty na amerických a britských univerzitách. Od Kuchařky si
slibujeme jak rozvoj studentských organizací na VŠE, tak inspiraci pro aktivní studenty na ostatních
vysokých školách v Česku a na Slovensku.
Tuto Kuchařku jsme koncipovali tak, aby byla stručná a přitom maximálně přínosná pro aktivní
studenty Vysoké školy ekonomické v Praze. Zároveň jsme ji dělali tak, aby naplňovala všech pět
hodnot Unie studentů VŠE, kterými jsou:
1.
2.
3.
4.
5.

Vytvářet komunitu.
Vést k aktivitě.
Rozvíjet VŠE.
Jít příkladem.
Přinášet příležitosti.

Dle našeho názoru jsou totiž srozumitelná a transparentní pravidla pro studentské organizace jednou
ze základních podmínek pro aktivní studentský život na univerzitě.
Budeme rádi, když nám k prvnímu vydání Kuchařky pro spolky dáte zpětnou vazbu a tipy ke zlepšení
na http://bit.ly/KucharkaProSpolky.
Budeme také rádi, pokud se budete chtít zapojit do Unie studentů VŠE. Ať už jako student nebo jako
celá organizace.
Tým Unie studentů VŠE
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Autoři a poděkování
Na vzniku Kuchařky pro spolky se podíleli tito členové Unie studentů VŠE:







Jakub Kočí – vedoucí projektu (koci.jakub@gmail.com)
Miloš Lokajíček
Vojta Bobůrka
Lukáš Hulínský
Lucie Dvořáková
Filip Korecký

Rádi bychom na tomto místě také poděkovali všem, kteří zaslali své připomínky a pomohli ji tak
udělat Kuchařku pro spolky mnohem lepší.
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