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Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, vážený pane ministře,   

vážení emeritní i současní rektoři,  vážení hosté, dámy a pánové, 

 

nejprve mi dovolte konstatovat, že pro mne bylo velkou ctí pro Českou konferenci rektorů, a 

tím pro české vysoké školy, pracovat. Také si dovoluji poděkovat panu profesoru Wilhelmovi 

za to, že mne do řízení ČKR zasvětil, a paní tajemnici Marii Fojtíkové za její dlouholetou  

neutuchající  práci ve prospěch vysokých škol.  

Po skončení svých funkčních povinností jsem v práci pro české i mezinárodní školství 

pokračoval a s pocitem velkého uspokojení jsem sledoval (a stále  sleduji), jak se naše vysoké 

školy rozvíjejí. 

Potěšitelná je zejména jejich integrace do mezinárodního univerzitního společenství, která 

posiluje náš mezinárodní respekt. Ta je ovšem pojena jak s prosperitou vysokých škol, tak  

s  prosperitou státu jako takového.  

Pokud chceme být rovnocennými partnery, musíme mít také rovnocenné ekonomické zázemí. 

Zde je na místě připomenout, že i po 33 letech snažení máme v tomto směru ještě hodně práce 

před sebou.  

Mnoho emeritních rektorů se vydalo na politickou dráhu a tím přijalo také  závazek pracovat 

ve prospěch občanů. Dovolte, abych jim v jejich snažení popřál mnoho úspěchů a také je 

požádal, aby se věnovali více činnostem, které nás k naší bývalé prosperitě vrátí.  

Těm z nás, kteří zůstali věrni univerzitám, přeji, aby  dokázali přeměnit nahromaděný  znalostní 

potenciál na užitečné výstupy, které budou k naší prosperitě přispívat.  

Je totiž zřejmé, že prosperita vysokých škol závisí na prosperitě státu. Pokud tedy máme 

možnost přispívat k rozvoji státu a vysokých škol, prosím, pokračujme v našem snažení pro 

budoucnost našeho univerzitního společenství. 

Závěrem přeji ČKR mnoho úspěchů v dalších obdobích a všem univerzitám právě tu nikdy 

nekončící prosperitu. 

Quod bonum, faustum, felix, fortunatumque sit. 

 


