
 

 

 
 

PA V E L  DO L E Č E K  
náměstek  pro  ř í zení  sekce  vysokého ško ls tv í ,  vědy  a  výzkumu  

Minis terstvo  ško lstv í ,  mládeže  a  tě lovýchovy  
 

 
 

Praha, 31. března 2020 
Č. j.: MSMT-14890/2020-1 
 
 

Vážená paní rektorko, vážený pane rektore, 
  
rád bych Vás informoval o aktualizaci harmonogramu hodnocení výzkumných organizací 
v segmentu vysokých škol podle metodiky schválené usnesením vlády ČR ze dne 30. 7. 2019 
č. 563, kterou jsem v návaznosti na dopady pandemie COVID-19 dojednal s 1. 
místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace odpovědným za hodnocení výzkumných 
organizací. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ministerstvo) ve shodě se zástupci 
reprezentace vysokých škol považuje plánované on-site visit za nezbytnou součást 
hodnocení, kterou nelze plnohodnotně nahradit žádnou formou distančního jednání. 
Současně však dosavadní vývoj pandemie COVID-19 neumožňuje uskutečnit prezenční 
jednání mezinárodních evaluačních panelů (MEP) v původně předpokládaných termínech, a 
to s ohledem jak na situaci v ČR, tak v domovských zemích zahraničních expertů. Věřím, že 
posunutí termínu on-site visit na září až listopad tohoto roku již umožní tato setkání 
uskutečnit. Současně je však třeba, aby vysoké školy navzdory této nelehké době zahájily 
hodnocení co nejdříve poté, kdy obdrží vyjádření ministerstva o úplnosti a formální 
bezvadnosti podkladů pro hodnocení. Následně je třeba co nejdříve navázat pravidelný 
pracovní kontakt se členy MEP, zaslat jim ověřené podklady a zahájit samotné hodnocení 
nejprve na dálku, např. i s případným využitím videokonferencí, nebo jiných metod distanční 
komunikace. V tom smyslu budou po pracovní linii informováni i Vaši zaměstnanci pověření 
organizací hodnocení. Úkolem je co nejdříve zahájit konstruktivní, pracovní aktivitu MEP 
mimo jiné i proto, aby jejich kvalitně sestavené složení zůstalo v co nejširší míře zachováno. 
Získaný čas lze potom využít k ještě kvalitnější přípravě programu on-site visit. 

Hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v působnosti ministerstva 
proběhne tedy v aktualizovaných termínech (změny jsou vyznačeny tučně) 

Odevzdání sebeevaluační zprávy a podkladů pro 
hodnocení vysokou školou poskytovateli     do 31. 3. 2020 
Ověření úplnosti podkladů pro hodnocení poskytovatelem  do 13. 4. 2020 
Zahájení hodnocení MEP      od 15. 4. 2020 
On-site visit        do 30. 11. 2020 



 

 

Dokončení hodnocení MEP       do 31. 12. 2020 
Předání zprávy z hodnocení MEP poskytovateli    do 31. 1. 2021 
Konsolidace zpráv MEP grémiem poskytovatele   do 15. 2. 2021 
Zpracování protokolu I o hodnocení vysoké školy    do 28. 2. 2021 
Společné jednání poskytovatele, RVVI a ČKR   do 31. 3. 2021 
Zpracování protokolu II o hodnocení vysoké školy    do 31. 5. 2021 

Současně je třeba připustit, že tato varianta aktualizace hodnocení je variantou ambiciózní. 
V případě, že do konce června nedojde k útlumu pandemie, bude třeba otevřít otázku 
významnějších úprav harmonogramu, případně i metodiky samé. 

Navzdory komplikacím, které pandemie COVID-19 přináší, ztrátám na životech a 
ekonomickým ztrátám, považuji za potřebné vysoce ocenit aktivitu vysokých škol. Ta, mimo 
jiné i s ohledem na současné klíčové téma socio-ekonomických dopadů výzkumu, dokazuje v 
nebývalé šíři a kvalitě společenskou relevanci výzkumu a vývoje na vysokých školách. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektorkám a rektorům veřejných vysokých škol 
 
Rektorce Vysoké školy finanční a správní, a.s.  
Rektoru Univerzity Jana Ámose Komenského Praha, s.r.o.  
Rektoru ŠKODA AUTO Vysoké školy o.p.s. 
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