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Vážený pane profesore,
obracím se na Vás s prosbou v souvislosti s diskusí o ohrožení úrovně vysokého školství na
XVI. Akademickém fóru „Redukce mapy univerzit – představy, skutečnost, perspektivy“,
konaném v Praze 11. listopadu 2010 (pozvánka s programem připojena). Půjde i o záležitost
z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, k níž se vyjadřovala Etická komise ad hoc, jejímž
jste byl členem a na kterou se lze vzhledem k jejímu zcela mimořádně reprezentativnímu
složení odvolávat směrem do odborné i laické veřejnosti s představou velkého vlivu jejího
vyjádření a velké důvěry v jeho oprávněnost.
Obecně jde o odbornou způsobilost členů komise pro závěrečné zkoušky v magisterském
studiu v případech, kdy postup komise je odborně natolik vadný, že zavdává příčinu k úvaze o
řízení vedoucím k odebrání akreditace pro konání závěrečných zkoušek, a kdy ani vedení
fakulty ani vedení univerzity nezjedná nápravu a místo toho svým postojem vytváří podmínky
pro vznik dalších podobných případů. Ukazuje se, že ani Akreditační komise ani Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy nemají zatím snahu, resp. schopnost v podobných případech
spontánně s žádoucím účinkem zasáhnout.
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Pokud byste se mohl a chtěl diskuse na semináři Akademického fóra zúčastnit, bylo by to
velmi vítáno. Vítáno by však bylo i jen písemné vyjádření o podílu na činnosti a rozhodnutí
Etické komise, i kdyby například pouze konstatovalo, že Etická komise se ve své činnosti
omezila jen na problematiku etiky a nesplněním profesní odborné povinnosti komise, poškozujícím pověst Masarykovy univerzity a vysokého školství České republiky, se nezabývala.
Prosím o laskavé sdělení, přichází-li Vaše účast na seminární diskusi v úvahu, resp. můžete-li semináři poskytnout své vyjádření k předmětné záležitosti.
Za vyjádření k mé prosbě, očekávané do konce října, o které Vás prosím, Vám předem děkuji.
S pozdravem
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
předseda OS ČFS JČMF Organizace výzkumu
cernohorsky@physics.muni.cz
Příloha: XVI. Akademické fórum – Pozvánka-Program.
Cc:
Akreditační komise
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Rektorát Masarykovy univerzity
Děkanát Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Dne 1.11.2010 9:39, Hollander Pavel napsal(a):
Vážený pane profesore,
děkuji Vám za Váš dopis a současně se moc omlouvám, že se nemohu účastnit
Vámi organizovaného fóra. Ve stejném termínu se totiž v Brně koná konference
o odůvodňování soudních rozhodnutí, jejíž jsem spolupořadatelem.
Etická komise, kterou zmiňujete, se zabývala problémem podmínek
opětovného publikování vědecké, resp. odborné stati týmž autorem (či
spoluautorem). Posouzení úrovně učitelů garantujících závěrečné zkoušky je
problémem odlišným. Obecně se domnívám, že garantování výuky ( v tom
rámci i zkoušky) je přirozenou součástí akreditace, součástí akreditace je pak i
hodnocení dodržování akreditační komisí stanovených parametrů a v případě
jejich porušení vyvození příslušných – ve smyslu zákona o vysokých školách –
konsekvencí. Přirozeně, je dle mého názoru nad síly akreditační komise
reagovat v situaci, pokud se začne hroutit systém, pokud je četnost porušení
nastavených parametrů přílišná, pokud se ona stává „normalitou“, pokud
selhává profesně-etický mechanismus náročnosti uvnitř školy. V takovém
případě by bylo lze doporučit precedenčně přísný zásah komise alespoň
v některých kauzách a dále, zvážení normativního zásahu – tj. vynucení změn
prostřednictvím nové normativní úpravy.
S pozdravem a přáním užitečného sněmování
Váš
Pavel Holländer

2

Jednota českých matematiků a fyziků
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST
Odborná skupina Organizace výzkumu
http://cms.jcmf.cz/osov/

Vážená paní
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Brno, 5.9.2010
.
Vážená paní děkanko,
dovoluji si Vám zaslat Pozvánku-Program XV. Akademického fóra, Praha, 15.9.2010, a
připojuji informaci související s jeho programem.
Do problematiky spjaté s bodem programu 8.1 spadá i článek „Únava z plagiátorů“ (Lidové
noviny, 24.7.2010, s. 23). Bude moci být předmětem diskuse, pokud vůbec, časově jistě jen
velmi omezeně. S Vaším eventuálním písemným vyjádřením jako děkanky fakulty, o kterou
jde, pokud by došlo do 14.9.2010 nebo by bylo předloženo do zahájení semináře, by však byli
jeho účastníci a adresáti Záznamu z XV. Akademického fóra seznámeni v plném rozsahu,
Prosím o laskavé sdělení, můžeme-li s Vaším vyjádřením počítat.
Se srdečným pozdravem
za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz
3 přílohy.
co: Členové Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF
Dne 16.9.2010 19:09, Naděžda Rozehnalová napsal(a):
Vážený pane profesore, naše reakce se asi nesetkaly. Psala jsem Vám, že jsem v daném
týdnu na služební cestě v zahraničí. Vám zaslaný materiál prostuduji a pokusím se
reagovat. Dnes jsem na cestě zpět, doufám, že zítra budu již plně na mailu.
V provizorním prostředí se mi špatně otevírají přílohy. S pozdravem
N. Rozehnalová44
Poznámka:
Reakce avizovaná 16.9.2010 dosud (28.11.2010) nedošla.
Martin Černohorský
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