146. ZASEDÁNÍ PLÉNA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ
Olomouc, 7.6.2018
________________________________________________________________________________________

Zpráva předsedy České konference rektorů
01. 145. zasedání Pléna ČKR. Ostrava, 12.4.2018. Hostitelská vysoká škola Ostravská univerzita;
rektor-hostitel J. Lata.
02. Výroční zpráva ČKR 2017 schválená Plénem ČKR. Ostrava, 12.4.2018. Vzhledem
k nepřítomnosti předsedy ČKR T. Zimy na 144. zasedání Pléna ČKR, Výročním shromáždění
ČKR, 16.2.2018 (zdravotní důvody), byla Výroční zpráva ČKR 2017 projednána a schválena
Plénem ČKR až na jeho dubnovém zasedání (145. zasedání Pléna ČKR, Ostrava, 12.4.2018),
přestože neobsahuje jednu obvyklou část (Oblast vzdělávání), pro niž nebyly předsedovi ČKR
poskytnuty podklady.
03. Metodický materiál NAÚ k informační povinnosti VŠ. Brno, 13.4.2018. Předseda ČKR
T. Zima obdržel od předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ)
S. Labíka Metodický materiál NAÚ k informační povinnosti vysokých škol s institucionální
akreditací k připomínkám ČKR. Z pověření předsedy ČKR zaslala 13.4.2018 tajemnice ČKR
M. Fojtíková metodický materiál všem členům ČKR k připomínkám do 19.4.2018. Do
uvedeného termínu připomínky zaslalo 6 členů ČKR (UK, UP, MU, MENDELU, TUL, ZČU).
Všechny došlé reakce tajemnice ČKR poskytla 20.4.2018 předsedovi ČKR. Z pověření
předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR týž den všechny došlé připomínky členů ČKR jako
připomínky ČKR předsedovi NAÚ. 25.4.2018 poskytl NAÚ místopředsedkyni ČKR pro
záležitosti legislativní a organizační J. Němcové, jež zastupovala předsedu ČKR na zasedání
Rady NAÚ 26.4.2018, a tajemnici ČKR vypořádání připomínek ČKR. Materiál byl předmětem
diskuse a byl předložen ke schválení na uvedeném zasedání Rady NAÚ. Tajemnice ČKR
zásilku poskytla týž den Předsednictvu ČKR pro informaci.
04. Plán Dlouhodobého záměru 2019, Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu
2019 a Vyhlášení institucionálního programu 2019-2020. Brno, 16.4.2018. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková zaslala předsedovi ČKR T. Zimovi 16.4.2018 připomínky 7 členů ČKR (UK, MU,
AMU, UPA, OU, SU, VŠPJ), které došly k návrhům těchto dokumentů MŠMT: (a) Plán
realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2019, (b) Vyhlášení
centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019, (c) Vyhlášení
institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020. Dodatečně byly
zaslány ještě připomínky UHK. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR 18.4.2018
všechny došlé připomínky členů ČKR jako připomínky ČKR ředitelce Odboru vysokých škol
MŠMT K. Gondkové. Tajemnice ČKR zásilku poskytla týž den všem členům ČKR pro
informaci.
05. Doprovodná podnikatelská mise do Japonska – závazná přihláška. Brno, 16.4.2018.
Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila poskytla tajemnice ČKR
M. Fojtíková 16.4.2018 členům Komory A ČKR zprávu, která došla z Hospodářské komory ČR
stran možné účasti na doprovodné podnikatelské misi náměstka ministra zahraničních věcí
M. Tlapy do Japonska, jež se uskuteční 3.-9.6.2018. Součástí zprávy byla závazná přihláška,
kterou zájemci mohli vyplněnou odeslat na elektronickou adresu veselka@komora.cz.
06. Výdaje na výzkum a vývoj a Metodika 2017+ – reakce předsedy Vlády ČR na Usnesení
145. zasedání Pléna ČKR. Praha, 17.4.2018. Předseda Vlády ČR A. Babiš zaslal předsedovi
ČKR T. Zimovi 17.4.2018 elektronicky dopis, jímž reaguje na Usnesení 145. zasedání Pléna
1

ČKR, konkrétně na body č. 2 a 3 týkající se výdajů na výzkum a vývoj a Metodiky 2017+:
„(2) ČKR nesouhlasí se škrty ve schváleném státním rozpočtu na rok 2018, které významně
postihují výdaje na výzkum a vývoj v různých resortech. Změny v rozpočtu v průběhu roku,
které nejsou zdůvodněny neočekávatelnými okolnostmi, vnášejí do plánování výdajů
nesystémový prvek a snižují předvídatelnost chování státu. Politická diskuse o výdajových
prioritách vlády je legitimní, ale má se odehrávat v řádném čase přípravy státního rozpočtu,
nikoli až po jeho schválení Sněmovnou Parlamentu ČR. (3) ČKR podporuje takové hodnocení
výzkumu v rámci Metodiky 17+, jež povede k objektivnímu posouzení kvality všech
výzkumných organizací v ČR na základě jasně definovaných kritérií a verifikovaných dat, která
umožní oborově specifické srovnání v mezinárodním měřítku, a žádá, aby Rada pro výzkum,
vývoj a inovace zahájila realizaci Metodiky 17+“. Předseda Vlády ČR ve své reakci k bodu č. 2
uvedl, že je přesvědčen, že nedochází ke škrtům, které významně postihují výdaje na výzkum a
vývoj v jednotlivých resortech, a k bodu č. 3 uvedl, že členové ČKR byli na 145. zasedání Pléna
ČKR seznámeni s aktuálním stavem Modulů 1, 2 a 3-5 a že ale bere na vědomí problém
v legislativě, který se bude urychleně řešit. V závěru svého dopisu předseda Vlády ČR
předsedovi ČKR navrhl osobní setkání za účasti místopředsedy RVVI K. Havlíčka. Předseda
ČKR týž den návrh přijal a potvrdil svoji účast na jednání, které se uskutečnilo 19.4.2018
v pracovně předsedy Vlády ČR. Týž den předseda ČKR poskytl všem členům ČKR a dalším
adresátům tiskové prohlášení z jednání.
07. Schvalovací komise programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání – nominace ČKR.
Brno, 18.4.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala 18.4.2018 tajemnice ČKR
M. Fojtíková ředitelce Domu zahraniční spolupráce D. Petrove dopis, který byl reakcí na žádost
o nominaci zástupce ČKR do Schvalovací komise programu Erasmus+ vysokoškolské
vzdělávání. ČKR do schvalovací komise nominovala místopředsedu ČKR pro oblast vzdělávání
M. Beka.
08. Odborné grémium Fondu vzdělávací politiky – žádost MŠMT o nominaci ČKR.
Brno, 18.4.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala 18.4.2018 tajemnice ČKR
M. Fojtíková Předsednictvu ČKR informaci o žádosti MŠMT o nominaci jednoho člena místo
emeritního rektora J. Balíka, o potvrzení členství stávající členky za ČKR J. Ištvánfyové a
o nominaci jejich jednoho náhradníka. Návrhy a stanovisko ke stávající člence grémia mohli
členové Předsednictva ČKR zaslat do 26.4.2018. Z pověření předsedy ČKR tajemnice ČKR
27.4.2018 žadateli z MŠMT, vedoucímu Oddělení pro podporu vysokých škol P. Valáškovi,
sdělila, že ČKR z rozhodnutí Předsednictva ČKR místo emeritního rektora J. Balíka nominuje
prorektorku pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti UK R. Wildovou a že hlavní ekonomka
VŠE J. Ištvánfyová pokračuje ve svém členství v odborném grémiu. Tajemnice ČKR týž den
o odeslané nominaci informovala všechny členy ČKR.
09. 4. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 19.4.2018. 4. zasedání Předsednictva
Rady vysokých škol se za ČKR zúčastnil předseda ČKR T. Zima.
10. Setkání s rektory bavorských vysokých škol – informace a předběžný program.
Brno, 19.4.2018. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla členům Komory A ČKR informace
s předběžným programem setkání s rektory bavorských vysokých škol, které se uskuteční ve
dnech 21.-22.6.2018 v Brně. Zájemci mohli svoji účast na této akci pořádané Česko-bavorskou
vysokoškolskou agenturou potvrdit do 30.4.2018 na adrese sekretariat@btha.de.
11. Žádost o členství v ČKR rektora University of New York in Prague, s.r.o. Praha, 20.4.2018.
Rektor University of New York in Prague, s.r.o., zaslal 20.4.2018 do Kanceláře ČKR žádost
o členství v ČKR. Jeho žádost bude projednávat Předsednictvo ČKR na svém 154. zasedání
(Olomouc, 7.6.2018).
12. 9. rámcový program EU pro výzkum, vývoj a inovace – nominace 3 zástupců ČKR.
Brno, 25.4.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková
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25.4.2018 náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy P. Dolečkovi na jeho žádost
z 11.4.2018 nominaci zástupců ČKR do ad hoc pracovní skupiny MŠMT pro přípravu
9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace. Nominovanými jsou: prorektor pro
výzkum MU P. Dvořák, prorektor pro vědeckou činnost UK J. Konvalinka a zástupce ředitele
Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU M. Štěpnička. Zásilku s nominací poskytla
tajemnice ČKR pro informaci týž den všem členům ČKR.
13. Projekt Re:publika 1918-2018 – stanovisko Předsednictva ČKR k žádosti o poskytnutí
záštity ČKR. Brno, 25.4.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR
M. Fojtíková 25.4.2018 primátoru statutárního města Brna P. Vokřálovi dopis předsedy ČKR se
stanoviskem Předsednictva ČKR k žádosti o poskytnutí záštity ČKR nad projektem Re:publika
1918-2018. Předsednictvo ČKR rozhodlo, že ČKR záštitu nad projektem nepřevezme, neboť
ČKR záštitu poskytuje opravdu výjimečně. Dopis předsedy ČKR byl týž den odeslán péčí
Kanceláře ČKR žadateli i klasickou poštou.
14. 6. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha a Lipnice nad Sázavou, 25.-26.4.2018. 6. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu PS PČR se konala ve dnech 25.-26.4.2018. 25.4.2018 se uskutečnila
v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a 26.4.2018 se konala v provozně účelovém
zařízení v Lipnici nad Sázavou. Pozvánka na schůzi byla 4.4.2018 dána k dispozici všem
členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního uvážení.
15. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu č. 4/2018. Praha, 26.4.2018. Předseda
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) S. Labík zaslal 13.4.2018
předsedovi ČKR T. Zimovi pozvánku na zasedání Rady NAÚ, které se konalo v Praze
26.4.2018. Předseda ČKR se z neodkladných pracovních důvodů musel ze zasedání omluvit,
ČKR na zasedání zastupovala místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační
J. Němcová. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla 23.4.2018 místopředsedkyni ČKR pro
záležitosti legislativní a organizační a v kopii pro informaci také všem členům Předsednictva
ČKR podkladové materiály pro zasedání, jež Kanceláři ČKR poskytl NAÚ.
16. Kulatý stůl „Víceletý finanční rámec“ – pozvánka pro předsedu ČKR. Praha, 28.4.2018.
Předseda ČKR T. Zima obdržel 28.4.2018 pozvánku na kulatý stůl „Víceletý finanční rámec“ za
účasti evropské komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů V. Jourové, jenž
se konal 8.5.2018 v Praze. Předseda ČKR se z neodkladných pracovních důvodů zúčastnit
nemohl a musel se omluvit.
17. Výběrové řízení na pozici asistentka/asistent Kanceláře ČKR. Brno, 30.4.2018. Z pověření
místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcové zajistila tajemnice
ČKR M. Fojtíková 30.4.2018 vyhlášení výběrového řízení na pozici asistentka/asistent
Kanceláře ČKR. Inzerát byl zveřejněn na webu ČKR a péčí personální manažerky Rektorátu
MU M. Křivánkové také na webu MU, hostitelské vysoké školy Kanceláře ČKR, a na
www.jobs.cz. Zájemci se mohli hlásit do 25.5.2018 prostřednictvím elektronické přihlášky,
která byla dostupná na webu MU. Do 25.5.2018 došlo 37 přihlášek, z nichž výběrová komise
vybrala 18 uchazečů, kteří byli pozváni do druhého kola na 11.6.2018 (testy z angličtiny, práce
na PC a administrativy). Pozvaní uchazeči mohou účast potvrdit do 7.6.2018.
18. Setkání rektorů s komisařem pro výzkum, vědu a inovace Evropské komise v Praze
13.6.2018. Brno, 2.5.2018. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy informovala 2.5.2018 tajemnice
ČKR M. Fojtíková všechny členy ČKR o setkání rektorů, členů ČKR, s komisařem pro výzkum,
vědu a inovace Evropské komise C. Moedasem. Setkání trvající hodinu se koná v Praze
13.6.2018 v Karolinu za hostitelství Univerzity Karlovy. Komisař bude rektory informovat
o evropské akademické a výzkumné spolupráci a o budoucích finančních prostředcích a
zodpovídat jejich dotazy. Zájemci o setkání mohli svoji účast potvrdit do 18.5.2018 na adrese
fojtikova@muni.cz.
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19. Výzva k podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ 1/2018.
Praha, 2.5.2018. Kancelář Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ)
informovala 2.5.2018 tajemnici ČKR M. Fojtíkovou o zveřejnění výzvy na podávání návrhů na
zařazení osob do Seznamu hodnotitelů NAÚ. Tajemnice ČKR poskytla týž den z pověření
předsedy ČKR T. Zimy danou informaci všem členům ČKR, kteří své návrhy mohli zasílat
přímo do Kanceláře NAÚ do 31.5.2018.
20. 7. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 9.5.2018. 7. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se konala 9.5.2018 v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pozvánka na schůzi byla
27.4.2018 dána k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního uvážení.
21. Návrh změny Statutu NAÚ k připomínkám ČKR. Praha, 9.5.2018. Předseda ČKR T. Zima
obdržel od předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) S. Labíka návrh
změny Statutu NAÚ k připomínkám ČKR. Z pověření předsedy ČKR zaslala 10.5.2018
tajemnice ČKR M. Fojtíková návrh všem členům ČKR k připomínkám do 20.5.2018. Do
21.5.2018 reagovalo 6 členů ČKR – 4 bez připomínek (J. Miller, UP, A. Nečas, VFU,
D. Nerudová, MENDELU, I. Hlavoň, VŠLG) a 2 s připomínkami (K. Melzoch, VŠCHT,
P. Tuleja, SU). Z pověření předsedy ČKR zaslala týž den tajemnice ČKR všechny došlé
připomínky jako připomínky ČKR předsedovi NAÚ.
22. Zasedání Pracovní skupiny EUA „Research Policy“. Vídeň, 14.-15.5.2018. Ze zasedání
Pracovní skupiny EUA „Research Policy“, jež se konalo 14.-15.5.2018 ve Vídni, se
místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Lata, který je členem uvedené pracovní
skupiny, z neodkladných pracovních důvodů musel omluvit. Všechny podkladové materiály pro
toto jednání jsou dostupné v úložišti materiálů EUA udržovaném Kanceláří ČKR
v aktualizovaném stavu.
23. Veletrh Věda Výzkum Inovace. Brno, 15.-17.5.2018. 3. ročník Veletrhu Věda Výzkum
Inovace, nad kterým převzala prostřednictvím svého předsedy záštitu ČKR, se konal
15.-17.5.2018 na brněnském výstavišti. Na veletrh byli 25.2.2018 pozváni všichni členové
ČKR.
24. Diskusní seminář RVŠ k tematice GDPR. Praha, 17.5.2018. Diskusní seminář RVŠ
k tematice GDPR se konal 17.5.2018 v Praze. Pozvánka na seminář byla 7.5.2018 dána
k dispozici všem členům ČKR, kteří se semináře mohli zúčastnit podle vlastního uvážení.
25. 2. zasedání Sněmu Rady vysokých škol. Praha, 17.5.2018. Ze zasedání Sněmu RVŠ, které se
konalo 17.5.2018 v Praze, se předseda ČKR T. Zima z důvodu zahraniční pracovní cesty musel
omluvit. Za ČKR se zasedání zúčastnil místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil.
26. Fórum konferencí rektorů V4 a Jubilejní sympozium Maďarské konference rektorů
(MKR). Budapešť, 17.-18.5.2018. 17.-18.5.2018 se v Budapešti péčí MKR konaly 2 akce, na
které byli pozváni všichni členové ČKR: (1) Fórum Konferencí rektorů V4, (2) Jubilejní
sympozium při příležitosti 30. výročí založení MKR. Za ČKR se zúčastnili tito zástupci:
předseda ČKR a rektor UK T. Zima, rektor UPA J. Málek, rektor TUL M. Brzezina, rektor
VŠPJ V. Báča a prorektor VŠLG L. Kavka. 9.5.2018 zaslala tajemnice ČKR účastníkům za
ČKR aktualizovaný program akcí a seznam všem účastníků.
27. Kvalifikační standard k povolání porodní asistentka. Praha, 18.5.2018. Předseda ČKR
T. Zima obdržel 18.5.2018 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové materiál
„Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání porodní asistentka“.
Z pověření předsedy ČKR zaslala 19.5.2018 tajemnice ČKR M. Fojtíková daný materiál všem
členům ČKR k připomínkám do 23.5.2018. Do uvedeného termínu zaslalo připomínky 7 členů
ČKR, z toho 6 s připomínkami (T. Zima, UK, M. Bek, MU, J. Lata, OU, P. Tuleja, SU, P. Sáha,
UTB, J. Němcová, VŠZ, o.p.s.) a 1 bez připomínek (M. Holeček, ZČU). Z pověření předsedy
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ČKR zaslala tajemnice ČKR 24.5.2018 všechny došlé připomínky členů ČKR jako připomínky
ČKR žadatelce na MŠMT a pro informaci všem členům ČKR.
28. Návrhová komise Ceny Františka Běhounka. Praha, 21.5.2018. Náměstek ministra školství,
mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Doleček zaslal předsedovi ČKR
T. Zimovi 21.5.2018 dopis s žádostí o nominaci 2 zástupců ČKR (nejlépe žena a muž) do
Návrhové komise Ceny Františka Běhounka. Vzhledem k tomu, že předseda ČKR navrhl
Předsednictvu ČKR, aby stávající členka Návrhové komise Ceny Františka Běhounka za ČKR
L. Rovná (společenské vědy) byla nominována i pro další tříleté funkční období, požádal týž
den prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové Předsednictvo ČKR o návrh na nominaci
muže (přírodní vědy) do 28.5.2018. Do uvedeného termínu došly 2 návrhy: I. Jex, děkan
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (návrh J. Němcové), a B. Kratochvíl, profesor
Ústavu chemie pevných látek Fakulty chemické technologie VŠCHT (návrh K. Melzocha).
Z pověření předsedy ČKR odeslala tajemnice ČKR 29.5.2018 elektronicky i klasickou poštou
náměstku Dolečkovi nominaci těchto 2 zástupců ČKR, o nichž rozhodlo Předsednictvo ČKR:
prorektorka pro evropskou problematiku UK L. Rovná (navrhována opakovaně, pro druhé
funkční období), profesor Ústavu chemie pevných látek Fakulty chemické technologie VŠCHT
B. Kratochvíl (navrhován pro první 1. funkční období).
29. Zákon o pedagogických pracovnících – k připomínkám ČKR. Praha, 22.5.2018. Ministr
školství, mládeže a tělovýchovy R. Plaga zaslal 22.5.2018 předsedovi ČKR T. Zimovi
prostřednictvím eKLEP návrh zákona, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících,
s žádostí o připomínky ČKR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zásilku poskytla 23.5.2018 členům
ČKR s žádostí o připomínky do 8.6.2018.
30. Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu č. 5/2018. Praha, 24.5.2018. Předseda
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) S. Labík zaslal 10.5.2018
předsedovi ČKR T. Zimovi pozvánku na zasedání Rady NAÚ, které se konalo v Praze
24.5.2018. Předseda ČKR se z neodkladných pracovních důvodů musel ze zasedání omluvit,
ČKR na zasedání zastupovala místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační
J. Němcová.
31. Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu
Parlamentu ČR. Praha, 28.5.2018. Veřejného slyšení k petici „Za kvalitní podmínky pro
vzdělávání“, které se konalo 28.5.2018 v Praze, se za ČKR zúčastnili předseda ČKR T. Zima a
místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil. Stanovisko ČKR prezentoval
v pětiminutovém programovém bodu vyhrazeném ČKR předseda ČKR.
32. Společná iniciativa CPU, HRK a KRASP „Universities for Europe“ – stanovisko ČKR.
Brno, 28.5.2018. Předseda Německé konference rektorů H. Hippler zaslal 18.5.2018 předsedovi
ČKR T. Zimovi dokument „Living up to the Significance of Universities for the Future of the
EU“, zkráceně „Universtities for Europe“, který je výsledkem společné iniciativy Konferencí
rektorů Francie, Německa a Polska, se žádostí o komentáře a o případnou podporu. Předseda
ČKR po konzultaci s Předsednictvem ČKR, zejména s místopředsedou ČKR pro vnější
záležitosti J. Hančilem, rozhodl, že ČKR danou iniciativu podpoří. Uvedené stanovisko ČKR
sdělila tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR 28.5.2018 žadateli s tím, že je
ČKR připravena na další jednání. Ke své zprávě připojila logo ČKR, které bude moci být
použito při další publikaci dokumentu, v němž se ČKR objeví jako podporovatelka původně
trilaterální iniciativy.
33. Kvalifikační standardy – nutriční terapeut, zdravotně-sociální pracovník a zdravotní
laborant. Brno, 31.5.2018. Předseda ČKR T. Zima obdržel od ředitelky Odboru vysokých škol
MŠMT K. Gondkové k připomínkám ČKR 3 návrhy kvalifikačních standardů přípravy na
výkon zdravotnických povolání: (a) nutriční terapeut, (b) zdravotně-sociální pracovník,
(c) zdravotní laborant. Z pověření předsedy ČKR zaslala 31.5.2018 tajemnice ČKR
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M. Fojtíková návrhy všem členům ČKR k připomínkám do 5.6.2018, do 12:00. Do uvedeného
termínu reagovalo 10 členů ČKR – 6 s konkrétními připomínkami (UK, MU, UPA, JČU, OU,
ZČU) a 4 bez připomínek (UP, VFU, MENDELU, VŠZ, o.p.s.). Tajemnice ČKR zaslala
z pověření předsedy ČKR všechny došlé připomínky členů ČKR jako připomínky ČKR týž den
žadatelce na MŠMT.
34. Bakalářské práce o perpetuu mobile. Praha, 3.6.2018. Předseda ČKR T. Zima obdržel
společně s předsedkyní AV ČR E. Zažímalovou 3.6.2018 prostřednictvím elektronické pošty od
redaktora týdeníku Relfex J. X. Doležala dotaz stran úspěšně obhájených bakalářských prací
o perpetuu mobile na 2 vysokých školách ČR. Redaktor se zajímal, zda existuje nějaké
systémové opatřen, které by zabránilo úpadku kvality vysokoškolského vzdělávání. Předseda
ČKR reagoval 4.6.2018 sdělením, že podle jeho názoru by témata obou uvedených
bakalářských prací na vysoké škole dbající na svoji pověst neměla být zadávána, zdůraznil
důležitost oponentských posudků (v jednom případě oponent práci k obhajobě nedoporučil,
přesto byla obhájena) a zmínil to, že v situaci, kdy terciární studium absolvuje více než polovina
populačního ročníku, je obtížné udržet u všech studentů potřebnou vysokou úroveň jejich prací.
V závěru své zprávy uvedl, že v budoucnu bude důležitější sledovat, na jaké univerzitě, na jaké
fakultě a u jakého školitele konkrétní člověk vystudoval, a samotný bakalářský titul bude mít
stále menší vypovídací hodnotu.
35. Pracovní skupina ke změně zákona č. 130/2002 Sb. – žádost ředitele Odboru Rady pro
výzkum, vývoj a inovace o jmenování zástupce ČKR. Praha, 5.6.2018. Předseda ČKR
T. Zima 5.6.2018 obdržel od ředitele Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace J. Marka
prostřednictvím elektronické zprávy žádost o jmenování zástupce ČKR do pracovní skupiny ke
změně zákona č. 130/2002 Sb. Žádostí se zabývalo Předsednictvo ČKR na svém 154. zasedání
(Olomouc, 7.6.2018) a rozhodlo, že budou nominováni 2 zástupci: T. Zima, předseda ČKR,
J. Lata, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností.
36. 154. zasedání Předsednictva ČKR. Olomouc, 7.6.2018. Zasedání se konalo v Olomouci péčí
Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s., s tímto programem: (1) Informace předsedy a
místopředsedů ČKR. (2) Příprava 146. zasedání Pléna ČKR (Olomouc, 7.6.2018). (3) Žádosti
o členství v ČKR. (4) Různé.
37. Zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Olomouc, 7.6.2018. Zasedání
se konalo v Olomouci péčí Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. Zasedání předsedal rektor
Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., M. Klíma z pověření předsedy Komory B ČKR V. Vinše,
který se zasedání nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit, místopředsedové Komory B ČKR se
ze zasedání omluvili rovněž.
38. Zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR. Olomouc, 7.6.2018.
Zasedání se konalo v Olomouci péčí Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s., s tímto
programem: (1) Informace předsedy Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR.
(2) K hodnocení výsledků výzkumu (Metodika 17+) – informace o vývoji od posledního
zasedání Pléna ČKR. (3) Příprava na diskusi s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a
s jeho náměstky. (4) Příprava na diskusi s předsedou Rady vysokých škol. (5) Různé.
Plánované akce:
39. Setkání rektorů s komisařem pro výzkum, vědu a inovace Evropské komise.
Praha, 13.6.2018. Podrobnosti viz bod 18 této zprávy.
40. Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.
Praha, 19.6.2018. Vedoucí Oddělení podpory vysokých škol MŠMT P. Valášek zaslal
31.5.2018 všem členům Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol
pozvánku na jednání, které se uskuteční 19.6.2018 v Praze. ČKR je v této komisi zastoupena
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těmito 6 rektory veřejných vysokých škol: T. Zima, M. Bek, J. Lata, K. Melzoch, J. Hančil,
M. Holeček.
41. 8. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR.
Praha, 20.6.2018. 8. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
se koná 20.6.2018 v Praze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pozvánka na schůzi byla
30.5.2018 dána k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohou zúčastnit podle vlastního
uvážení.
42. Setkání s rektory bavorských vysokých škol. Brno, 21.-22.6.2018. Setkání s rektory
bavorských VŠ, jež se koná v Brně ve dnech 21.-22.6.2018, se z VŠ ČR zúčastní: M. Bek,
rektor MU a místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání; I. Malý, prorektor pro
internacionalizaci MU; J. Pavlík, ředitel Centra pro zahraniční spolupráci MU; D. Nerudová,
rektorka MENDELU; J. Hančil, rektor AMU a místopředseda ČKR pro vnější záležitosti;
M. Brzezina, rektor TUL; P. Krutil, prorektor pro mezinárodní vztahy UTB. Aktuální materiály
a bližší informace k akci byly ze strany Česko-bavorské vysokoškolské agentury zaslány
rektoru a prorektoru MU, hostitelům setkání, a tajemnici ČKR M. Fojtíkové 17.5.2018. Tyto
materiály jsou členům ČKR dostupné v úložišti materiálů pro členy ČKR.
43. Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 vysokých škol ČR. Olomouc, 4.10.2018.
Hostitelská vysoká škol Univerzita Palackého v Olomouci, rektor-hostitel J. Miller. Na tuto akci
jsou zváni emeritní rektoři a další četní tuzemští hosté.
44. 147. zasedání Pléna ČKR. Olomouc, 4.-5.10.2018. Hostitelská vysoká škola Univerzita
Palackého v Olomouci, rektor-hostitel J. Miller.
V Brně dne 7. června 2018
Zpracovala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR, za pomoci asistentky Kanceláře ČKR A. Příhodové
Schválil: T. Zima, předseda ČKR
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