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Věc: Průvodní dopis k Záznamu z XXIII. Akademického fóra „Střední školy / Vysoké školy /
Věda – ohroženy neodborností logistiky?“ a k pozvánce na XXIV. Akademické fórum
„Věcný záměr zákona o vysokých školách“ s aktuálními informacemi a diskusemi.
Přílohy:
Z-1
Z-2
Z-3
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5

Záznam z AF-XXIII.
J. Zlatuška: Tvorba zákona mezi Scyllou obecnosti a Charybdou úmyslů.
J. Musilová: Metodika 2012 – prezentace.
Pozvánka a program AF-XXIV.
J. Bacílek: Proč jsem proti školnému.
L. Pátý: Ke vztahu vysoké školy – průmysl.
Š. Klímková: Verze záměru zákona (9.9.2011) očima doktorandky.
A. Gajdůšková a zpracovatelský tým: Zelená kniha.

28.9.2011
Vážení adresáti,
dovoluji si Vás informovat připojeným Záznamem Z-1 o obsahu XXIII. Akademického fóra
„Střední školy / Vysoké školy / Věda – ohroženy neodborností logistiky?“ a pozvat Vás na
XXIV. Akademické fórum „Věcný záměr zákona o vysokých školách“.(Praha, 6. října 2011).
Ze Záznamu AF-XXIII (příloha Z-1) zasluhuje pozornost především (1) úvod bodu 1 se
sdělením prof. Wilhelma, (2) optimistický závěr bodu 2 o chystaném uplatnění kvalitativních
kritérií při optimalizaci sítě gymnázii v Jihomoravském kraji, a (3) body 3 a 4 s fakty v přílohách Z-2 a Z-3. s mnoha závažnými jednotlivostmi.
K údajům v pozvánce na AF-XXIV: Informovanému adresátovi je srozumitelná provázanost
exponované tematiky.bodů 1, 2, 3 a 5 připomenutím více než dva roky starého návrhu zásad,
postupu a harmonogramu pro tvorbu koncepce hodnocení výzkumu a vývoje. Po několikaletém působení Rady pro výzkum, vývoj a inovace s jejím reprezentativním složením a za
vedení samotných premiérů je totiž pro rok 2012 přikázána k použití opět odborně vadná
Metodika, právě pro svou vadnost některým institucím a jednotlivcům zřejmě vyhovující.
Přitom připomenutý návrh, který je Radě VVI, ale nejen jí, více než dva roky známý, zůstal a
zůstává dosud jak Radou VVI, tak vedením složek akademické obce nevyužit. Místo jeho
uskutečnění nebo operativního zorganizování jiného postupu se možná namýšlejí další mnohamilionové projekty. Je příznačné, že z dosavadních tříletých aktivit Akademického fóra
nelze uvést případ, že by některý navrhovatel, schvalovatel či zastánce Metodiky chtěl přijít
do matematicko-fyzikálně odborného prostředí svůj postoj vysvětlit.
Pozornosti čtenářů materiálů k titulnímu tématu semináře jistě neunikly četné podněty
k diskusi, resp. k objasnění. Oprávněnost dlouhodobých poukazů na prospěšnost předkládání
návrhů ve formě znění příslušných paragrafů (příkladem je AF-XXI) je zřetelně patrná
zejména z příloh P-4 a Z-2.
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Příspěvky doktorandky (P-4) a gymnazisty (příloha k pozvánce na AF-XXIII) dokládají zájem
a schopnosti jednotlivců z generace budoucích nositelů odpovědnosti identifikovat příčiny
negativních jevů současného dění ve vzdělávání a vědě. Vyvolává-li současná situace pocity,
vedoucí ke konstatování „Akademické prostředí je manipulováno a zaprodáváno“, bude
dobře, když výklad prof. Wilhelma a diskuse k němu povedou k přesvědčení, že mají-li
takové pocity dnes jistou oprávněnost, tak už brzká budoucnost za platnosti nového zákona
o vysokých školách eventuálním manipulátorům a zaprodávačům příležitost nedá.
Se srdečným pozdravem
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF
cernohorsky@physics.muni.cz

Adresáti:
RNDr. Petr Nečas, předseda Vlády České republiky, předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., hlavní vědecký poradce předsedy Vlády ČR
Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., předseda Rady vysokých škol
Mgr. Miroslav Jašurek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., předseda České konference rektorů
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Učené společnosti ČR
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise
Prof. Ing. Rudolf Haňka, PhD., předseda Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství
Prof. Ing. Jan Hálek, CSc., hlavní garant projektu Reforma terciárního vzdělávání
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů ČR
Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JmK pro školství
Doc. Ing. Ivo Straka, CSc.
JUDr. Ivan Barančík
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.,
Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.
Doc. Ivo Mathé
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
PaedDr. Alena Gajdůšková
PhDr. Marcel Chládek, MBA
PhDr. Jaromír Jermář
Zákonodárci – předsedkyně a členové Výboru VVKMT PS PČR
Zákonodárci – předseda a členové Výboru VVKLPP Senátu PČR
JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti, předseda Legislativní rady Vlády ČR
Akreditační komise
Rada pro reformu vysokoškolského vzdělávání
Rada projektu Reforma terciárního vzdělávání
Rada vysokých škol
Studentská komora rady vysokých škol
Česká konference rektorů
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Asociace emeritních rektorů
Akademie věd ČR
Učená společnost ČR
Další zainteresované instituce
Další zainteresovaní činitelé
Zainteresovaní jednotlivci
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