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Cíl 
Hlavním cílem marketingových aktivit Studentské komory Rady vysokých škol 

(SK RVŠ) je zvýšení informovanosti o její existenci a o jejích aktivitách. Informace by 

měly být poskytnuty jak přímo akademické obci, tedy především její studentské části, 

tak i veřejnosti. 

 
Současná situace 
V současnosti není informovanost o SK RVŠ dobrá. Tato instituce, která je jedinou 

národní reprezentací studentů v České republice, má velmi dobré kontakty 

s nejvyššími vysokoškolskými reprezentacemi i dalšími celostátními orgány (Rada 

vysokých škol (RVŠ), Česká konference rektorů (ČKR), Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) atd.), přímá komunikace se studenty 

a veřejností ale vázne. 

 

Aktivity SK RVŠ 

SK RVŠ zastupuje studentstvo v jednáních s výše zmíněnými orgány, a také 

v mezinárodní kooperaci – je členem ESIB, evropské studentské organizace, v níž 

její zástupci zastávají i významné posty. Vyjadřuje se – jako autonomní součást RVŠ 

– k legislativním návrhům, k otázkám ekonomické povahy vč. návrhu rozpočtu a 

podobně. 

Její vnitřní práce se soustřeďuje, kromě aktivit sloužících ke vzdělání studentů či 

šíření informací mezi ně i na jejich vysoké školy, především na činnosti odborných 

komisí: studijní, sociální, legislativní a ekonomické. Tyto komise se vždy snaží získat 

informace k nějakému tématu a iniciovat díky nim jednání na vyšších úrovních. 

(Tímto způsobem byl připraven návrh na změnu rozdělování dotace na ubytování 

studentů, připravuje se celostátní portál zpráv se zahraničních studentských cest, 

analyzují se charakteristiky stipendií na jednotlivých vysokých školách atd.) 

V oblasti „marketingu,“ tedy sebeprezentace, SK RVŠ využívá služeb tiskového 

mluvčího, který připravuje pro tisk zprávy o významných záležitostech, k nimž 

SK RVŠ nebo její orgány přijímají stanovisko. Jiné aktivity SK RVŠ nevyvíjí. 

 
Konkurence 
SK RVŠ je jedinou celostátní reprezentací a její postavení je zakotveno i v zákoně o 

vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.). V České republice nicméně působí 



aktivní studentská organizace, Akademické centrum studentských aktivit (ACSA), 

které se zaměřuje v osvětové činnosti na aktivní studentskou obec – příslušníky 

akademické samosprávy, aktivní členy studentských organizací apod. 

Pochopitelně, ani ACSA není „konkurencí“ v ekonomickém slova smyslu, její aktivity 

mohou činnost SK RVŠ vhodně doplnit – problematizuje nicméně sdělení o SK RVŠ 

a její výlučnosti. 

 

SWOT analýza 
Strenghts 

• legální zakotvení postavení SK RVŠ v zákoně 

• existující kvalitní spolupráce s dalšími celostátními reprezentacemi a státními 

orgány 

• existující mezinárodní kontakty 

• existující přátelské kontakty na některá média 

• propojení všech druhů vysokých škol (veřejné, státní, soukromé) 

Weaknesses 

• velká zaneprázdněnost (→ malé nasazení) členů 

• malá aktivita, nezájem studentské obce (např. ve srovnání s okolními zeměmi) 

• nemožnost radikalizace (→ ohrožení důvěryhodnosti u partnerů) 

• „političnost“ = možnost (→ ochota) snažit se jen o věci, které jsou politicky 

přijatelné 

• nezájem některých škol (hl. soukromých) a delegátů (hl. z uměleckých VŠ) o 

práci v SK RVŠ 

• finanční omezení rozpočtem SK RVŠ (peníze pocházejí z poplatků 

jednotlivých VŠ, často tedy z „veřejných“ peněz → extrémní byrokracie kolem 

každého výdaje i příjmu) 

• problémy se získáváním dalších financí v důsledku provázanosti financování 

s rozpočtem RVŠ jako celku → nutnost spolupracovat s partnerskými 

organizacemi 

Opportunities 

• nastolování témat, která studenty opravdu zajímají (a která jsou řešitelná 

„politickou cestou“) 

• navázání přímého kontaktu s vysokými školami  



• mediální spolupráce  

• možnost zaštítění/organizace významných akcí  

• přiblížení mezinárodních aktivit a jejich významu 

• možnost žádat o granty na financování aktivit prostřednictvím partnerských 

organizací (→ motivace pro spolupráci) 

Threats 

• problémy s personálním naplněním SK RVŠ 

• směšování aktivit SK RVŠ s činností ACSA, možná duplicita (např. „spanilé 

jízdy“) 

• problémy se získáním zájmu novinářů a studentské veřejnosti 

 
Vytyčení záměrů a cílů 
Cíle 

• Rozšířit povědomí o existenci SK RVŠ a jejích aktivitách. 

• Zavést SK RVŠ jako značku, která je automaticky spojována se studentskou 

reprezentací. 

• Prezentovat SK RVŠ jako orgán, spojující studenta-jednotlivce s celostátními 

vysokoškolskými reprezentacemi a institucemi. 

• Veřejnosti představit SK RVŠ jako kompetentní a jedinou reprezentaci 

vysokoškoláků v ČR. 

• Udržet stávající dobré vztahy s českými i mezinárodními reprezentacemi a 

orgány. 

Záměry 

• Zintenzivnit spolupráci se studentskými médii (např. studentské rádio 

Akropolis, Studentský list VŠE apod.). 

• Vytvořit atraktivní studentský portál (možnost spolupráce s existujícím 

serverem, např. Academica). 

• Navázat kontakt se studenty VŠ (např. „spanilé jízdy“ s informačními 

programy, příprava hand-outů k tématům důležitým pro vysoké školství, 

informace o mezinárodních aktivitách a jejich významu) 

• Pořádat (či spoluúčast při pořádání) kulturních a dalších akcí (např. výzkum 

Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA, oslavy 17. listopadu). 

• Vytvořit způsob, jak umožnit SK RVŠ přístup ke grantovým prostředkům. 



Volba strategie 
Cílová skupina 

Primární cílová skupina:  

Studentská veřejnost, studenti všech vysokých škol v České republice. 

Věk: 18 a výše 

Vzdělání: středoškolské, vysokoškolské 

Příjmy a pohlaví nerozhodují. 

Sekundární cílová skupina:  

Veřejnost v ČR, zejména pracovníci ve vysokém školství, studenti středních 

  škol, rodinní příslušníci vysokoškoláků, média, a také všichni ostatní. 

Věk: 15 a výše 

Vzdělání nerozhoduje, především vysokoškolské 

Příjmy a pohlaví nerozhodují. 

Stěžejní prezentace: 

Především by měl být komunikován fakt, že v ČR je národní studentská 

reprezentace, která vyvíjí aktivitu ve prospěch akademické obce (vyjadřuje se 

k aktuálním tématům, nastoluje nová témata apod.). 

Komunikační strategie: 

Pro akademickou obec 

• spolupráce se studentskými médii: publikování tiskových zpráv, vyjádření 

k probíraným tématům, nabízení témat ke zpracování 

• aktivní kontakty s akademickými senáty jednotlivých škol, hl. studenty 

(emailové i osobní): prezentace výsledků činnosti SK RVŠ + zájem o impulsy 

„zdola“ („zeď nářků“ na internetové stránky) 

• vybudování atraktivního portálu se studentskými informacemi 

Pro veřejnost 

• spolupráce s médii: publikování tiskových zpráv, vyjádření k probíraným 

tématům, nabízení témat ke zpracování 


