
Akademická samospráva vysokých škol

Abstrakt

Rigorózní práce se zabývá akademickou samosprávou vysokých škol. V 

tomto směru v práci využívám komparaci s právním řádem Spolkové republiky 

Německo a s úpravou akademické samosprávy v Německu.

Práce obsahuje teoretickou část, která z teoretického hlediska rozebírá 

instituty jako samospráva, univerzita či veřejnoprávní korporace a snaží se najít 

jejich základní diferenciační znaky. 

Práce má i svou praktickou část, ve které se snažím využívat své

zkušenosti z mého působení v akademické samosprávě na úrovni fakulty i na 

celostátní úrovni. Díky svým zkušenostem z působení v akademické samosprávě 

jsem v práci mohl uvést informace o skutečném fungování jednotlivých 

akademických orgánů v jejich běžném „životě“. Mohl jsem také uvést příklady 

konkrétních problémů, které byly akademickými orgány řešeny - např. ubytovací 

stipendia, sociální stipendia či zaměstnávání studentů apod.

Celá práce je rozdělena do šesti obsahově na sebe logicky navazujících 

částí. Svoji pozornost v části prvé zaměřuji na teoretické vymezení institutu 

samosprávy.

Druhá část mé rigorózní práce se zabývá obecně institutem vysokých škol 

z pohledu teorie českého správního práva. Na tomto místě definuji pojem vysoká 

škola a provádím jeho zevrubnou charakteristiku a umístění v právním řádu ČR

opět v komparaci s německým právním řádem.

Třetí část rigorózní práce je logickým vyústěním dvou částí 

předcházejících, neboť zde aplikuji institut samosprávy, o kterém pojednává 

první část práce, na oblast vysokých škol, kterým je věnována část druhá. Na 

tomto místě se zabývám akademickou samosprávou všech úrovní, tedy na úrovni 

fakulty, univerzity a reprezentací vysokých škol na celostátní úrovni.



Čtvrtá část je zaměřena na Studentskou komoru Rady vysokých škol, která 

je de lege lata vrcholným zastupitelským orgánem studentů vysokých škol ČR. 

Pátá část pojednává o zapojení vrcholné akademické samosprávy do evropských 

struktur, obzvláště o spolupráci s vrcholnými zastupitelskými orgány Slovenska.

Poslední šestá část je věnována problémům a otázkám, které vrcholná 

akademická samospráva v ČŘ v posledních letech řešila

Cílem této práce je podat komplexní a přehledný obraz všech úrovní 

vysokoškolské samosprávy s důrazem na rozbor tematiky dosud důkladně 

neprobádané, a to reprezentace vysokých škol na celostátní úrovni.




