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Věc: Průvodní dopis k záznamu z AF-XXI a k pozvánce na AF-XXII.  

25. 5. 2011 
 
Vážení adresáti, 
 
zároveň se zasláním Záznamu z XXI. Akademického fóra (AF-XXI) si Vás dovoluji pozvat 
na AF-XXII „Zákon o vysokých školách očima tvůrců a ostatních“, Praha, 23. 6. 2011.  
 
Mezi příčiny současného a budoucího narůstání potíží vysokoškolské legislativy patří odborné 
slabiny způsobu její tvorby:   

(1) Tvůrci  přípravných materiálů operují s nedefinovanými termíny. 

(2) Přípravě zákona ani nepředcházela, ani ji nedoprovází diskuse o přípravě samotné, jako by 
použitý způsob byl jedině možný a jako by nebyly dávno jako naprosté samozřejmosti 
známy jeho výrazně produktivnější alternativy. 

Velice prospívají věci všichni, kdo se zasluhují o otevřenost a operativnost, s níž je možno se 
seznamovat nejen se stanovisky Akreditační komise, Asociace děkanů filozofických fakult, 
Asociace děkanů technických fakult, s připomínkami Univerzity Karlovy, s materiály z Rady 
vysokých škol a z České konference rektorů, atd., ale i s údaji ze samotného ministerstva. 
V okruhu Akademického fóra patří pak zvláštní dík všem autorům vyjádření uvedených v Zá-
znamu z AF-XXI – bez jejich vstřícnosti by byl obraz o skutečném stavu méně srozumitelný. 

Odezva na AF-XXI a výhled na AF-XXII a jeho výsledky mohou zájemcům o vysokoškol-
skou legislativu některé problémy objasnit podobně, jak to lze ve značné míře čekat v dů-
sledku veřejné debaty „Kam kráčí české vysoké školství?“, pořádané pod záštitou Učené 
společnosti ČR Iniciativou pro vzdělávání a vědu (26.5.2011, 15:00, Matematicko-fyzikální 
fakulta UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1). 

 
Se srdečným pozdravem 

za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF  
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz 
: 
Adresáti bcc: 

 1. RNDr. Petr Nečas, předseda Vlády České republiky, předseda RVVI; 
 2. Zákonodárci – předsedkyně a členové Výboru VVKMT PS PČR; 
 3. Zákonodárci – předseda a členové Výboru VVKLPP Senátu PČR; 
 4. Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy; 
 5. JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti, předseda Legislativní rady Vlády ČR; 
 6. Akreditační komise; 
 7. Rada pro reformu vysokoškolského vzdělávání;  
 8. Rada projektu Reforma terciárního vzdělávání;  
 9. Rada vysokých škol;  
 10. Česká konference rektorů;  
 11. Asociace emeritních rektorů;  
 12. Akademie věd ČR;  
13.Zainteresované instituce;  
 14. Zainteresovaní jednotlivci. 


