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10.11.2014 
Vážení adresáti, 

 dovoluji si Vám zaslat pozvánku na LVII. Akademické fórum „Přijímací zkoušková 
minima  –  proti a pro“. Před jednáním k tomuto tématu uvede vládní zmocněnec pro 
evropský výzkum Ivan Wilhelm aktuálně významné hodnocení účasti českých týmů  
v 7. rámcovém programu EU a návrh opatření ke zlepšení našeho postavení v Evropském 
výzkumném prostoru. 

Diskuse o přijímacích zkouškách a jejich minimálních požadavcích se neomezí jen na 
žáky a studenty. Jsou vítány korespondenční příspěvky a diskusní vystoupení reflektující 
problémy vzcházející z nízké úrovně gramotnosti např. v elementární matematice či logice 
i u některých vrcholných orgánů státní správy. Zvlášť významná je oblast legislativy 
vzdělávání. K účasti na její tvorbě by se neměli hlásit politici, kteří sami určitým minimálním 
požadavkům v různých oblastech vzdělání nedostojí,  když jde jen o ne všechno z toho, co se 
traduje na gymnáziích. A chtít z minimálních požadavků vyloučit mateřský jazyk, některý cizí 
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jazyk nebo matematiku je ve veřejné odborné diskusi neobhajitelné a už i jen samo o sobě pro 
zastánce takového přístupu, formálně jakkoli vysoce postaveného, zcela jednoznačně 
diskvalifikující. 
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