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Vysoké školy a vzdělávání
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 22. května 2014, 14:00-17:00,
v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
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Průvodní dopis k k Záznamu z LI. Akademického fóra.
Záznam z AF-LI.
Účastníci AF-LI.
Mikuláš Bek: Varianty úpravy akreditací. (ppt 5 snímků, plénum ČKR 10.4.2014.)

1. Informace.
Po zahájení ve 14:15 a uvítání účastníků (Z-2) uvedl M. Černohorský ve dvacetiminutovém
úvodním bloku tyto informace a poznámky:
1.1. V souvislosti s uvítáním autora hlavního referátu „Novela vysokoškolského zákona z pohledu ČKR“ doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity a místopředsedy České konference rektorů pro oblast vzdělávání, s připomenutím jen týdenního odstupu od jeho padesátin, bylo poukázáno na spřízněnost fyzikálního prostředí s jubilantovou
profesí muzikologa (oponentem habilitační práce Otakara Hostinského Die Lehre von den
musikalischen Klängen byl Ernst Mach (1877)).
1.2. Blíží se sté výročí úmrtí Ernsta Macha 19.2.2016. Ve Vídní bude konference, jejíž účastníci
se vypraví i do Brna, Machova rodiště. V nadcházejícím červnu dojde v Brně a ve Vídni ke
konzultacím vídeňských a brněnských organizátorů o jejich spolupráci.
1.3. „Nová strategie Akademie věd ČR“ bude tématem na některém podzimním Akademickém
fóru. Bylo to dohodnuto s předsedou Akademie věd ČR Prof. Jiřím Drahošem v Senátu
PČR, kde se 21.5.2014 konal v rámci Memoranda o spolupráci mezi Senátem PČR a
Akademií věd ČR Kulatý stůl na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích se zaměřením na návaznost výsledků základního a aplikovaného
výzkumu na jejich praktické uplatnění a hospodářský přínos pro Českou republiku.
Poseminární poznámka: 23.5.2014 byl s ředitelem Ústavu fyziky materiálů AV ČR Prof.
L. Kunzem dohodnut jeho koreferát k vystoupení Prof. J. Drahoše na podzimním AF.
1.4. Akademické fórum připravované na úterý 27.5. 2014 se odkládá na pozdější termín pro
cestu místopředsedy Vlády Pavla Bělobrádka k jednáním v Bruselu.
1.5. LII. Akademické fórum „Správa vědy“ se koná v úterý 10.6.2014. S referátem na titulní
téma vystoupí 1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková.
1.6. LIII. Akademické fórum se bude konat 2.7.2014 v Brně jako součást Sjezdu Jednoty českých matematiků a fyziků 2014.
1.7. Ustavení Národní rady pro vědu. ČKR, RVŠ, AV ČR a další instituce se ohradily v souvislosti s alokací finančních prostředků proti nekorektnímu postupu Předsednictva GA ČR.
Nekorektní bylo už neoprávněně tolerované předchozí jmenování Předsednictva GA ČR
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Radou pro výzkum, vývoj a inovace podle návrhu s nepřijatelným prvkem samozvanectví.
Na neobhajitelnost části tohoto návrhu poukázal jeden člen rady (Prof. Tomáš Jungwirth,
viz Zápis z 273. zasedání RVVI 25.5.2012, bod A6). RVVI přesto, v rozporu s řádně
uplatněnou oprávněnou námitkou, dobře srozumitelnou a i laikovi bezproblémově jasnou,
všemi hlasy až na pouhé dva (!), návrh schválila.
Je to obdoba situace, kdy v samotné Vládě byl všemi hlasujícími členy Vlády až na jednoho
schválen vadný návrh, opodstatněně namítaný pro rozpor se zákonem tehdejším prvním
místopředsedou Vlády Karlem Schwarzenbergem (viz vadné, dosud stále ještě nenapravené
Usnesení Vlády č. 891 ze dne 30.11.2011). RVVI má od té doby nezákonné předsednictvo,
a zatím se nenašel nikdo, kdo by dostál své povinnosti a zjednal nápravu, která se očekávala a očekává od řady kompetentních činitelů, ústavní nevyjímaje.
Za takové situace, blízké stavu, kdy je oblast vědy ze strany státní správy bezprizorní, by
mohla k nápravě vést součinnost kvalifikovaně ustavené Národní rady pro vědu s odborně a
charakterově potřebně vybavenými exekutivními činiteli. Zodpovědný člen Vlády může
počítat s pozitivním působením RVVI snad v některých jiných oblastech, v oblasti vědy
rozhodně nikoli. Mezi důvody patří (1) neřešení dlouhodobé nezákonnosti vlastního vedení
a (2) buď nevědomá neodbornost nebo vědomá nekorektnost, či možná i něco jiného, při
rozporovaném jmenování Předsednictva GA ČR.
2. Mikuláš Bek: Novela vysokoškolského zákona z pohledu ČKR.
Obsáhlý a obsažný výklad M. Beka byl ukázkou věcného přístupu k problematice, dokumentovaného v části týkající se akreditací prezentací „Možnosti úpravy akreditací“ (příloha Z-3).
Formou a obsahem byl právem podnětem k operativní úpravě seminárního programu s upřednostněním diskuse k němu.
3. Individuální a skupinové konzultace a diskuse.
Přestávka byla využita jako obvykle ke konzultacím a diskusím.
4. Diskuse ad 2.
V diskusi byl zájem o problematiku uspokojován podrobnými odpověďmi na dotazy a komentáři k vyjádření účastníků. Povahu diskuse charakterizují dva písemně předložené dotazy:
1. „Pane rektore, jaký je Váš názor a komentář k míře opodstatněnosti (a samotnému obsahu)
mezinárodní smlouvy „O uznávání vzdělání (zejména docentských a profesorských hodností)“
mezi ČR a SR, jež bude v následujících dnech předmětem jednání „Školského výboru Poslanecké sněmovny“?
Spatřujete z pozice rektora pozitiva (v případě ratifikace smlouvy Českou republikou) pro naše
vysoké školství?
Děkuji za Vaši odpověď, Radim Řihák (SU v Opavě, OPF)“.
2. „Pan ministr Stropnický zvažuje, že Univerzita obrany (vojenská vysoká škola) opustí Bc a
Mgr studijní programy (stud. obory) a že bude vojáky připravovat ČVUT – VUT Brno. Co si
o tom Vy jako rektor MU myslíte? Steidl, Min. obrany, voj. školství“.
Všechny další dotazy a diskusní příspěvky zazněly jen ústně. Diskuse byla informativně
obsažným, po celé sedmdesátiminutové trvání plynulým proudem kvalifikovaně zodpovídaných
dotazů a komentářů k řadě aktuálních otázek spjatých s ústřední tematikou.
5. Téma „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a logistika legislativy“.
Jako podklad k diskusi o tématu „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a logistika
legislativy“ měli účastníci semináře připraveny dva dokumenty: (1) Devítisnímkovou ppt prezentaci „Pluralitní logistika legislativy“ (viz příloha P-2 k pozvánce na AF-LI), která je výtahem
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z rozsáhlejší prezentace téhož názvu, zveřejněné na Veřejném slyšení v Senátu PČR 20.2.2013 a
v materiálech AF-XXXVIII; (2) Dopis ze dne 25.4.2011 šesti kompetentním činitelům „Tvorba
zákona o vysokých školách“ (viz materiály AF-XXI „Alternativní legislativní náměty II“).
Diskuse o pluralitní logistice legislativy se nekonala, byla dána přednost využít přítomnosti
člena Předsednictva ČKR k diskusi s ním. Bude zařazena na některé z dalších Akademických fór.
LI. Akademické fórum skončilo v 17:05.
25 5.2014

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
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Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
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