
 
 

ZÁVĚRY  

169. ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ 
 

On-line, Praha, Pardubice, Brno, Olomouc, 6. 4. 2021, 15:00-16:00 
 
 
 

Účastníci: Předseda ČKR (P. Sklenička), všichni místopředsedové ČKR (J. Málek, J. Miller,  

J. Němcová, P. Štěpánek, J. Vybíral) a tajemnice ČKR (M. Fojtíková). 
 

 

1. Předsednictvo ČKR v zájmu podpořit současné vedení MŠMT, zejména ministra R. Plagu a 

jeho náměstky P. Dolečka a V. Velčovského, přijalo toto dvoubodové usnesení: 

 ČKR se ztotožňuje s návrhem vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 

zahájení prezenční výuky v posledních ročnících prakticky zaměřených studijních programů 

ke dni 19. dubna 2021. ČKR upozorňuje na nutnost řádného ukončení studia v těchto 

studijních programech i na existenci veřejného zájmu spočívajícího v personálním posílení 

řady strategických oblastí, a to včetně medicínské a zdravotnické infrastruktury. 
 

 ČKR zároveň vysoce oceňuje dlouhodobou koncepční práci současného vedení 

Ministerstva  školství, mládeže a tělovýchovy, nadstandardní úroveň komunikace všech 

podstatných kroků s reprezentacemi vysokých škol a podporuje jeho úspěšnou snahu  

o strategické řízení v oblasti terciárního vzdělávání. 
 

Po skončení zasedání bylo toto usnesení péčí Kanceláře ČKR zasláno všem členům ČKR, všem 

obvyklým adresátům, včetně sdělovacích prostředků, a bylo zveřejněno na webu a na sociálních 

sítích ČKR (Facebook, Twitter). 

 

2. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek informoval o zveřejnění protokolů 

s indikativním škálováním výzkumných organizací ve třetím roce hodnocení podle Metodiky 

2017+, včetně principů hodnocení a postupu agregace: PROTOKOLY s Indikativním 

škálováním VO podle M17+ | Výzkum a vývoj v ČR (vyzkum.cz). 

 

3. Na příští tři po sobě jdoucí zasedání Pléna ČKR (Brno, 3. června 2021; Mladá Boleslav, 8. října 

2021; Přerov, 2. prosince 2021) budou kromě obvyklých hostů z MŠMT postupně pozváni tito 

hosté: předseda Grantové agentury ČR, předseda Technologické agentury ČR, předseda 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

 

4. Předsednictvo ČKR schválilo členství v ČKR rektorky Vysoké školy mezinárodních a 

veřejných vztahů Praha, o.p.s., H. Březinové, která zaslala Předsednictvu ČKR žádost o členství 

v ČKR 1. dubna 2021, kdy zahájila své první rektorské funkční období. Členství v ČKR bylo 

schváleno se zpětnou platností, s účinností od 1. dubna 2021, kvůli kontinuitě členství v ČKR 

rektorů téže vysoké školy. 
 

5. Předseda ČKR P. Sklenička poděkoval na závěr místopředsedovi ČKR pro oblast vzdělávání   

J. Millerovi za jeho práci ve prospěch vysokých škol ČR v rámci Předsednictva ČKR a 

konstatoval, že od 1. května do 31. července 2021 bude kromě své předsednické funkce v ČKR 

vykonávat i funkci místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání, aby tato oblast byla personálně 

obsazena a garantována, aniž by se musely konat doplňující volby ČKR. 

  

V Brně dne 6. dubna 2021 

 

Zapsala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR 

Schválil: P. Sklenička, předseda ČKR 
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https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=937637

