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České vysoké školy se velmi dobře vyrovnaly s omezeními v souvislosti s šířením onemocněním COVID – 19 a 
aktivně přispívaly (a stále přispívají) k řešení krize zapojením svých personálních, laboratorních, provozních a 
výzkumných kapacit. Naprostá většina vysokých škol přešla, v době zákazu osobní přítomnosti studentů na 
hromadných formách výuky a zkoušek, na distanční formy výuky s využitím široké škály elektronických 
nástrojů, které tuto formu výuky umožňují. 

Vysoké školy prokázaly velmi dobrou připravenost na zvládání nenadálých krizových situaci a akademičtí 
pracovníci i studenti se dokázali na nový způsob vzdálené výuky velmi rychle adaptovat. 

Právní oporou pro tuto formu výuky se stal zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a 
rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Vysoké 
školy velice oceňují rychlost a operativnost, s jakou MŠMT připravila výše zmíněnou zákonnou úpravu 
umožňující distanční formu vzdělávání a zkoušení, dále také to, že akademická obec měla možnost se podílet 
na její přípravě a v neposlední řadě i racionální a korektní přístup všech poslankyň, poslanců, senátorek a 
senátorů při schvalování této zákonné úpravy. 

Solidarita mezi všemi vysokými školami se projevila nejenom ve vzájemném předávání dobrých zkušeností 
s novými formami výuky, ale i masivním sdílení elektronických studijních materiálů a informačních zdrojů. 

Řada vědeckých pracovišť vysokých škol pohotově přeorientovala své výzkumné a inovační kapacity na vývoj a 
výrobu nezbytných ochranných pomůcek a míchání desinfekčních prostředků pro širokou veřejnost. 

Tisíce studentů vysokých škol se zapojili do dobrovolnických aktivit nejen ve zdravotnictví, ale i v dalších 
formách občanské solidarity, zejména v zajišťování služeb a pomoci pro starší spoluobčany. 

Samosprávné orgány vysokých škol nepřerušily svou činnost a pokračovaly v maximální možné míře ve své 
práci s využitím nástrojů dálkové komunikace. Akademická samospráva prokázala akceschopnost a přispěla 
k zajištění činnosti vysokých škol v době nouzového stavu. 

Rada vysokých škol nepřerušila svou činnost, ve spolupráci s Českou konferencí rektorů sbírá aktuální podněty 
a zkušenosti z vysokých škol týkající se především zajišťování praktické výuky, realizace zkoušek, dokončování 
závěrečných prací, přípravy státnic, ale i komunikace se zahraničními studenty, kteří se nemohou dostat do 
České republiky. Právě možnost společné výuky českých a zahraničních studentů vidí Rada vysokých škol jako 
jednu z nejdůležitějších podmínek návratu do normálního režimu fungování vysokých škol. 

 


