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Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti  Jednoty českých matematiků a fyziků 
AF-LV                                   Novela zákona o vysokých školách                          23.10.2014 

 
 

Záznam z LV. Akademického fóra 
http://jcmf.cz/osov 

 
 

Novela zákona o vysokých školách 
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek  23.  října 2014, 14:00–17:00, 

v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

 

Přílohy: 

Z-0   Průvodní dopis k Záznamu z AF-LV. 
Z-1   Záznam z AF-LV. 
Z-2   Účastníci AF-LV. 
Z-3   V. Roskovec: Výklad k Novele zákona o vysokých školách. 
Z-4   J. Musilová: EUCYS 2014  –  Soutěž Evropské unie pro mladé vědce.                             
Z-5   M. Černohorský: Omyl  prezidenta a opakované pochybení Kanceláře prezidenta  
                            republiky. 
Z-6   D. Carda:  Projekt Krumlovia. Pohled starosty města. 
Z-7   D. Carda, G. Assenza (signatáři): Memorandum o porozumění. 31.10.2013. 
                            Město Český Krumlov, Institutions for the Future, s. r. o.  
Z-8   G. Assenza & M. Molz: The Krumlovia Project. Implementing the Learning Village 
                            Design of the University for the Future Initiative. (In press.) 
Z-9   M. Černohorský: K politologické interpretaci dokumentu  
                            Relationships with Inhabitants of Celestial Bodies. 
Z-10 Komentář k dokumentu DRAFT Robert Oppenheimer, Albert Einstein:  
                            Relationships with Inhabitants of Celestial Bodies. 
 

1. Uvítání. Poznámky k programu a ke korespondenci. 

    Po zahájení ve 14:20 a uvítání účastníků (Z-2) charakterizoval M. Černohorský program 
    semináře, k jehož hlavní částí,  výkladu V. Roskovce k titulnímu tématu Novela zákona 
    o vysokých školách (Z-3), se ve vazbách různé povahy a intenzity druží diskusní témata  
    vzešlá ze seminární korespondence.  

    1.1. J. Musilová: EUCYS – European Union Contest for Young Scientists. (Z-4). 
           Informace o prestižní mezinárodní soutěži pro mladé vědce, v níž se mezi 110 účastníky 
           na prvním místě umístil vyškovský gymnazista Luboš Vozdecký. 

    1.2. Projekt Krumlovia  –  vědecké městečko s mezinárodní univerzitou:  
           (Z-6)   Mgr.Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov: K projektu Krumlovia.     
           (Z-7)   D. Carda, G. Assenza (signatáři): Memorandum o porozumění. 1.10.2013. 
                      Město Český Krumlov, Institutions for the Future, s. r. o. 
           (Z-8)   G. Assenza.& M. Molz: The Krumlovia Project. Implementing the Learning  
                      Village Design of the University for the Future Initiative. (In press.) 

    1.3. J. Grygar: Zásilka s diplomovou prací L. Zelinka: Exopolitika a problém bezpečnosti 
           v 21.  století. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, obor:  
           Politologie. Vedoucí práce doc. PhDr. V. Prorok, CSc., oponent Ing. A. Lisa, Ph.D.  
           Práce obsahuje dokument R. Oppenheimera a A. Einsteina z června 1947   
           Relationships with Inhabitants of Celestials Bodies. (Z-9, Z-10). 
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    1.4. M. Černohorský: Omyl prezidenta a opakované pochybení Kanceláře prezidenta 
           republiky. (Z-5).  

2. Vladimír Roskovec: Novela zákona o vysokých školách.  

Výklad k návrhu Novely zákona o vysokých školách (Z-3) byl výstižným přehledem 
obsahu návrhu novely s komentováním jeho vybraných částí. Zvolený výběr částí návrhu a 
komentář k prezentaci (Z-3) byly hodnotným podkladem diskuse.   

Obsáhlá a obsažná diskuse  poukázala na místa formulačně nebo jinak problematická 
místa návrhu. Předpovídá nežádoucí značný nárůst byrokracie a neefektivnost některých nově 
zaváděných ustanovení, pokud nedojde v dalších fázích legislativního procesu k úpravám, které 
by návrh potřebně upravily. 

3. Projekt Krumlovia  –  vědecké městečko v Českém Krumlově. 

Mgr. Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov, objasňuje ve svém dopise .(Z-6) 
genezi projektu a zájem vedení města o něj. Věcně i formálně je důležité Memorandum 
o porozumění (Z-7). O mezinárodní Krumlovia University pojednává Assenzův a Molzův 
elaborát The Krumlovia Project (Z-8) především na s. 13–16 v oddílech Types of Studies – 
Education for freedom and responsibility – Curriculum – Virtual education and learning mo-
bility – Accreditation – Employability vs. creation of meaningful work.  

Diskuse na LVI. Akademickém fóru 20.11.2014 by mohla odhadnout vyhlídky inovativně 
koncipované  instituce terciárního vzdělávání s názvem Krumlovia University, s avizovanými, 
zatím blíže nekonkretizovanými studijním programy bakalářským, magisterským i doktorským.  

4. Dokument Relationships with Inhabitants of Celestials Bodies. 

K diskusi o dokumentu Relationships with Inhabitants of Celestials Bodies na AF-LV 
nedošlo. Autoři posudků se pro zaneprázdněnost (vedoucí práce) či  kolizi  s organizačními 
povinnostmi při akci na domovské katedře (oponent) nemohli LV. Akademického fóra 
zúčastnit. Prezentace (Z-9) a Komentář (Z-10) patří mezi podklady připravené k diskusi na 
Akademickém fóru LVI. 

5. Omyl prezidenta a opakované pochybení Kanceláře prezidenta republiky. 

Korespondenční příspěvek (Z-5) je staronovou aktualitou vyžadující pozornost a jasné 
vyjádření a nápravu nejen ze strany Kanceláře prezidenta republiky, nemají-li být pozitivní 
představy o dobré úrovni odbornosti a o odpovědném přístupu k práci vrcholných institucí 
státní správy liché. 

6. Výhled na LVI. Akademické fórum. 

V přípravě LVI. Akademického fóra 20.11.2014 se počítá s aktualitami s Novelou zákona 
o vysokých školách, s informací o stavu příprav projektu Krumlovia, resp. s diskusí o pro-
gramu Krumlovia University na základě materiálů zveřejněných v přílohách Z-6, Z-7, Z-8, a 
s uzavřením diskuse o problematice „Einstein a mimozemšťané“ (Z-9, Z-10). 

Lze očekávat informace o Grantové agentuře ČR, o Národní radě pro vzdělávání a o ma-
turitě z matematiky. Aktuální je také téma vysokoškolských učebnic matematiky a fyziky. 

 
LV. Akademické fórum skončilo v 17:10. 
 

31.10.2014 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
 


