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Záznam z XXXIV. Akademického fóra

Akreditace – Hodnocení kvality vysokých škol
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 25. října 2012, 14:00–17:00, ve
Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
1. Uvítání. Informace.
1.1. Po zahájení XXXIV. Akademického fóra ve 14:15 uvítal M. Černohorský všechny účastníky (příloha 34.AF-2), mezi nimiž byli mj. místopředsedové ČKR JUDr. Barančík, RVŠ
Prof. Čechák a Prof. Zlatuška a AK Prof. Roda, a informoval o omluvných dopisech hlavního
vědeckého poradce předsedy vlády Prof. Haňky a ze sekretariátu předsedy vlády RNDr.
Nečase. V druhé části semináře se jej zúčastnil náměstek ministra pro výzkum a vysoké
školství Mgr. Hruda.
1.2. Pro účastníky byl připraven v písemné podobě Otevřený dopis Učené společnosti ČR
(34.AF-3).
1.3. Byl přečten dokument „Společné prohlášení“:
Společné prohlášení
Předsednictva Akademie věd ČR, České konference rektorů a Rady vysokých škol vyjádřila na společné schůzce zájem na užší vzájemné spolupráci ve prospěch rozvoje výzkumu,
vývoje a vysokoškolského vzdělávání jako primárního veřejného zájmu České republiky.
Účastníci jednání vyjadřují zásadní nespokojenost s dlouhotrvajícím posilováním financování
podnikatelské sféry z veřejných zdrojů. Výsledkem je dvojnásobná výše veřejné podpory průmyslového výzkumu a vývoje ve srovnání se zeměmi vylučujícími masovou státní podporu
tržních subjektů.
Členové předsednictev AV ČR, ČKR a RVŠ vyjadřují odhodlání k dalšímu společnému postupu zohledňujícímu význam veřejných vysokoškolských i výzkumných institucí pro konkurenceschopnost a prosperitu České republiky.
Za účastníky:
Jiří Drahoš, předseda AV ČR
Václav Hampl, předseda ČKR
Jakub Fischer, předseda RVŠ
1.4. Ve věci dlouhodobé nelegitimity složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace a nelegitimity jejích úkonů byl RNDr. Petru Nečasovi poslán jako předsedovi vlády a předsedovi
Rady pro výzkum, vývoj a inovace tento dopis:
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Vážený pan
RNDr. Petr Nečas
předseda vlády České republiky
předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
Brno, 28.9.2012
Vážený pane premiére a předsedo Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
na XXXIV. Akademickém fóru, připravovaném na čtvrtek 25. října 2012, bude jedním
z bodů programu rekapitulace případu porušení zákona vládou ČR, na něž byli upozorněni
všichni členové vlády mj. naším dopisem z 31.5.2012, v němž byli požádáni o osobní stanovisko k dané věci, jejíž jednoznačné pochopení nevyžaduje ani vyšší právnické ani jakékoli
jiné pomaturitní vzdělání.
Do dnešního dne reagovalo deset ze šestnácti členů vlády Již dříve se k věci vyjádřilo
deset ze sedmnácti členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Žádné z vyjádření (Vy sám jste
se dosud nevyjádřil ani jako člen, resp. předseda vlády, ani jako člen, resp. předseda Rady)
nepředstavuje relevantní doklad vyvracející konstatování, že Rada pro výzkum, vývoj a
inovace nemá od 6.10.2011 složení odpovídající zákonu. Přes devítiměsíční snahy z několika
míst nebyl takový doklad dosud žádným z oficiálních míst vydán. Existuje-li, prosíme
opakovaně o jeho zveřejnění.
Předmětem diskuse na Akademickém fóru 25.10.2012 budou všechna vyjádření, která
budou k dispozici. Připomínám reakci místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla
Schwarzenberga, který ve svém dopise ze dne 8. června 2012, č.j. 107205/2012-KSAP, píše:
„Vážený pane profesore,
děkuji za Váš dopis ze dne 31. května 2012, jímž jste mne upozornil na okolnosti jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace usnesením vlády č. 891 ze dne 30. listopadu
2011. K Vaší žádosti uvádím následující.
Jsem si vědom, že podle § 35 zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění, i článku 6 Statutu
Rady pro výzkum, vývoj a inovace je členy Rady možno jmenovat nejvýše na dvě po sobě
následující funkční období. Tři členové jmenovaní na základě výše uvedeného usnesení byli
přitom členy již ve dvou uplynulých funkčních obdobích. Přijetí usnesení vlády č. 891 jsem
proto na jednání vlády dne 30. listopadu 2011 nepodpořil. Požádal jsem také o předložení
upraveného materiálu do meziresortního připomínkového řízení, aby navržené složení Rady
bylo v souladu se zákonem, můj návrh však ve vládě nezískal dostatečnou podporu.
S pozdravem
K. Schwarzenberg m.p.“
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Na Akademickém fóru budou diskutovány důsledky skutečnosti, že úkony Rady pro
výzkum, vývoj a inovace z údobí od 30.11.2011 až po současnost jsou zatíženy nelegitimitou
jejího složení, zejména nelegitimitou složení jejího předsednictva.
S pozdravem
za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz

bcc: Zainteresované instituce a jednotlivci
1.5. Dopisy téhož znění jako má dopis v předchozím odstavci 1.4 byly zaslány místopředsedkyni vlády a předsedkyni Legislativní rady paní Mgr. Karolíně Peake a hlavnímu vědeckému poradci předsedy vlády Prof. Rudolfu Haňkovi. K avizované diskusi o reakcích
jednotlivých ústavních činitelů, resp. formálně příslušných poradních a výkonných orgánů
státní správy se dosud nepřistoupilo. Stále ještě žije možnost korektního postupu vedoucího
k nápravě, kterým předseda vlády věc může vyřešit, ať už z vlastního rozhodnutí, nebo na
radu některého ze svých poradců.
2. Vladimír Roskovec: Akreditace a hodnocení kvality vysokých škol.
Prezentace je v příloze 34.AF-4 přehledový referát byl podkladem pro obsažnou meritorní
diskusi.
3. Tomáš Hruda: Charakteristika aktivit MŠMT ve vysokoškolské legislativě.
Ve třičtvrtěhodinovém vystoupení byla operativně využita příležitost seznámit účastníky
Akademického fóra s aktuální situací. Záměrem MŠMT je postupovat urychleně v přípravách novely zákona o vysokých školách se snahou vytvářet a udržovat konsenzuální
atmosféru pro jednání s oficiálními zástupci zákonné reprezentace akademické sféry.
4. Jiří Rákosník: Metodika a Metodika. Stručná informace o stavu.
Údaje charakterizující situaci jsou v příloze 34.AF-5.
5. Závěr. Výhled na listopadové a prosincové Akademické fórum.
XXXV. Akademické fórum, čtvrtek 29.11.2012.
Hodnocení výzkumu – Metodika 2013
Jiří Málek: Návrh multikriteriální Metodiky 2013 (Poseminární poznámka: Bylo nutno
přesunout na prosinec.)
XXXVI. Akademické fórum, úterý 11,12.2012
Novela zákona o vysokých školách (Poseminární poznámka: Bylo nutno změnit na
Novela zákona o vysokých školách I – Metodika II
Seminář skončil v 17:30.
3.12.2012
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz
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