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Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 13. října 2016, 14:00-17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Přílohy:
Z-0 Průvodní dopis k Záznamu z AF-LXXV.
Z-1 Záznam z AF-LXXV.
Z-2 Účastníci AF-LXXV.
Z-3 F. Křepelka: Podivnosti české akademické samosprávy,

..
1. Zahájení. Uvítání. Informace.
Po zahájení ve 14:15 a uvítání účastníků (Z-2) informoval M. Černohorský o slavnostním
zahájení akademického roku 2016/2017 vysokých škol České republiky konaném 29.9.2016
v Sále Martinů Akademie múzických umění v Praze a o rozhovoru s paní ministryní školství,
mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinou Valachovou s podnětem vyřešit některé problémy
studia učitelství a učitelské praxe zavedením, resp. obnovením zkoušky učitelské způsobilosti,
a to jako součásti programu studia vedoucího k vysokoškolskému diplomu.
2. Filip. Křepelka: Podivnosti české akademické samosprávy.
Filip Křepelka podal k tématu „Podivnosti české akademické samosprávy“ obsažný výklad,
výstižně charakterizovaný na 20 snímcích jeho prezentace (Z-3).
3. Vystoupení představitele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
K vystoupení představitele MŠMT nedošlo. Paní ministryně se omluvila, z pracovníků
MŠMT nebyl nikdo přítomen. To má řadu vysvětlení. Mnohá z nich jsou pro vedení MŠMT
příznivá (vystoupení nebylo s nikým konkrétně sjednáno, a záleží na bona fide odhadu
vedoucích pracovníků, zda z průběhu semináře k avizované problematice by mohli natolik
těžit, aby se jim jejich osobní účast nebo účast podřízeného spolupracovníka, vyslaného za
účelem získání informací, vyplatila).
4. Diskuse.
V diskusi byla uvedena řada jak postojů k bezprostředně dané problematice, tak svébytných
názorů přecházejících i do jiných oblastí. Písemně poslali svá vyjádření Miroslav Malý
(Technická univerzita v Liberci )a) a Jaroslav Kupčík (Ústav chemických procesů AV ČR)

M. Malý píše:
Akademická samospráva na univerzitách
Odpolední debatu uvedl pan kolega Filip Křepelka, který ve své přednášce předložil velmi
zajímavý pohled na akademickou samosprávu, a to jak z hlediska historického vývoje, tak i
s poukazem na rozdíly v uplatňování. Akademici si jsou vědomi důležitosti – a není spor
v tom, zda mít či nemít na univerzitách samosprávu – přesto volba prostředků k uplatňování
je vážným tématem k debatám. Je přirozené, že se příčiny problémů obvykle hledají vně.
Často oprávněně. Mnohé však může ovlivnit akademická pospolitost na univerzitách
samotných a nebo její reprezentace.
K uskutečňování činností v souladu s novelou vysokoškolského zákona se připravuje
implementace nových prvků a harmonizace vnitřních předpisů univerzit i jejich součástí. To
může být dobrá příležitost k tomu, aby se na fakultách a univerzitách otevřela diskuse o
otázkách, které jsou svým významem vážnější, než jen ty, které mohou být ponechány ke
zpracování úředníkům. Na mysl může přijít členění univerzit a kompetence součástí, nebo
role akademických orgánů a s ní související Diskusní příspěvek k tématu LXXV.
Akademického fóra „Podivnosti české akademické samosprávy“.
J. Kupčík navrhuje uspořádat na téma akademické samosprávy větší a širší veřejnou
diskusi, nebo seminář, za aktivní účasti akademiků z vysokých škol a studentú, kteří by
vystoupili v panelu, a k tématu se v Akademickém fóru ve vhodném termínu vrátit.
6. Výhled na LXXVI. Akademické fórum.
Listopadový seminář „Legislativa podpory školství, vědy a výzkumu“ se koná ve čtvrtek
10.11.2016.
LXXV. Akademické fórum skončilo v 17:00.
31.10.2016
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
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