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Záznam z LXXX. Akademického fóra 

http://jcmf.cz/osov 

K akreditacím podle zákona pro vysoké školy 

Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek  21. září 2017, 14:00–17:00, 

v posluchárně v přední budově sídla Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

 

Přílohy: 
Z-0  Průvodní dopis k Záznamu z AF-LXXX. 
Z-1  Záznam z AF-LXXX. 
Z-2  Účastníci AF-LXXX. 
Z-3  J. Smrčka: Aktuální stav z pohledu zabezpečení činnosti NAÚ. ppt10.  
Z-4  V. Růžička: Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR. ppt20. 
Z-5  J. Zlatuška: Ke mzdám na veřejných vysokých školách. 

Texty v Lidových novinách a data k nim.  
1. LN 8. 9. 2017  J. Zlatuška: Akademický alarmismus. 
2. LN 13. 9. 2017  Doc. RNDr. J. Julák, CSc., Praha:: Mám se stěhovat do Brna? 
3. LN 14. 9. 2017  J. Zlatuška: Školy v roli chudáčků. 
4. Průměrné měsíční příjmy přepočtených akademických pracovníků po fakultách Masarykovy 

univerzity za rok 2016. 
5. Z výroční zprávy o hospodaření Univerzity Karlovy za rok2016  

Tabulka 8b Pracovníci a mzdové prostředky. 
 

1. Zahájení. Uvítání. Informace. 

    Po zahájení semináře ve 14:15 a uvítání jeho účastníků (Z-2) zdůraznil M. Černohorský závažnost tema-

tiky aktuálně probíhajících jednání o vysokém školství mezi vrcholnými představiteli orgánů státní správy a 

akademické sféry s tím, že situaci odpovídá informativní a diskusní zaměření seminárního programu. 

2. Jiří Smrčka: Aktuální stav z pohledu zabezpečení činnosti NAÚ. 

    Zaměření obsahu vystoupení ředitele Kanceláře NAÚ je zřejmé z výstižné prezentace (příloha Z-3). Jak 

mimořádně prospěšné bylo zařazení této tematiky a právě s ředitelem NAÚ s dlouholetými zkušenostmi 

z působení v personálně skromném obsazení sekretariátu Akreditační komise, kvazi předchůdce NAÚ, uká-

zaly velmi účinné četné vstupy účastníků semináře do výkladu s kvalifikovanými operativními reakcemi. 

Ještě letošní akreditační řízení s univerzitami Karlovou, Masarykovou a Palackého budou nepochybně 

sledována s velkým zájmem, zejména na těch složkách vysokých škol, které na své vysoké škole odpovídají 

požadavkům institucionální akreditace třeba jen jako jediné. 

3. Jiří Zlatuška: Financování učitelů. 

    Vlastimil Růžička: Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR. 

    Seznámení se s prezentací V. Růžičky (Z-4) je jistě dostatečným vysvětlením operativní úpravy progra-

mu, když J. Zlatuška místo výkladu ke svým dostatečně samonosným materiálům (Z-5) mohl dík spontánní, 

s díky kvitované vstřícnosti V. Růžičky komentovat výsledky z jeho působení v Technologickém centru 

Akademie věd ČR, oddělení. Strategické studie. Prezentované údaje jsou velmi pravděpodobně pro některé 

aktéry oficiálních jednání novinkou.  
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4. Diskuse. 

    Diskuse, jak skupinové o přestávce, tak po ní v plénu, byly velmi živé a zřejmě pro účastníky zapojené 

nějak do příslušných procesů nebo na nich zainteresované byly při povaze problematiky a vysoké úrovni její 

znalosti ze strany některých diskutérů velmi přínosné, jak tomu odpovídala i jejich osobní vyjádření po 

skončení semináře. 

    Písemně nedošly žádné diskusní příspěvky nebo komentáře a ani osobně nebyly podány. 

    Termín a tematika LXXXO. Akademického fóra nejsou ještě stanoveny.  

    LXXX. Akademické fórum skončilo v 17:00.  

 

 

30. 9. 2017 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 

předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 


