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Vážení
Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky,
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR,
Podvýbor pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR,
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR,
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR,
Ing. Andrej Babiš, první místopředseda Vlády pro ekonomiku a ministr financí,
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády pro vědu, výzkum a inovace,
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí,
MgA. Martin Stropnický, ministr obrany,
Milan Chovanec, ministr vnitra,
Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu,
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministryně spravedlnosti,
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministryně práce a sociálních věcí,
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství,
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví,
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj,
Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí,
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury,
Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, předseda
Legislativní rady vlády,
Kancelář prezidenta republiky
Česká konference rektorů,
Rada vysokých škol,
Akademie věd ČR,
Učená společnost ČR,
Jednota českých matematiků a fyziků,
Česká fyzikální společnost
a další adresáti – zainteresované instituce a jednotlivci.
Přílohy:
P-0 Průvodní dopis k Pozvánce na AF-LIX.
P-1 Pozvánka na AF-LIX.
P-2 I. Wilhelm: Vysoké školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost. Dokument MŠMT.
P-3 R. Novotný: Otevřený dopis o neudržitelnosti současného stavu v našem vysokém školství.
31.1.2015
Vážení adresáti,
dovoluji si Vám zaslat pozvánku na LIX. Akademické fórum Diferencované přístupy
k matematice.
Připojeny jsou dva dokumenty došlé po LVIII. Akademickém fóru v návaznosti na ně: Vysoké
školy v ČR a náklady na jejich vzdělávací činnost (Ivan Wilhelm, dokument MŠMT) a: Otevřený
dopis o neudržitelnosti současného stavu v našem vysokém školství (Radim Novotný). Dokumenty
identifikují některé dílem samostatné, dílem provázané problémy našeho vysokého školství a vědy.
Pokračováním v jejich dřívějším podceňování nebo i záměrném přehlížení ze strany kompetentních
činitelů včetně některých i ústavních by znesnadňovalo nápravné kroky, z nichž mnohé jsou
přinejmenším v ekonomické oblasti snadno uskutečnitelné a mohly by být v krátké době účinné.
S pozdravem
Martin Černohorský,
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF

