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Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., předseda Rady vysokých škol 
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda České konference rektorů 
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr.h.c., předseda Akademie věd ČR 
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise 
Prof. Ing. Rudolf Haňka, PhD., předseda Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání 
 
 
Věc: Tvorba zákona o vysokých školách 

Brno 25.4.2011 
 
Vážený pane ministře školství, mládeže a tělovýchovy, 
Vážený pane předsedo Rady vysokých škol, 
Vážený pane předsedo České konference rektorů, 
Vážený pane předsedo Akademie věd ČR, 
Vážená paní předsedkyně Akreditační komise, 
Vážený pane předsedo Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání, 
 
dovoluji si obrátit se na Vás s prosbou v souvislosti s informací, že na XXI. Akademickém 
fóru, Praha, 12.5.2011, budou mj. diskutovány příčiny, resp. důvody, proč vedle stávajícího 
postupu tvorby zákona o vysokých školách nedochází souběžně k účinnějšímu využití 
disponibilního odborného potenciálu orgánů státní správy a pracovišť akademické sféry. Za 
předpokladu zájmu MŠMT by bez přídavného financování mohly existovat tyto návrhy:  

 1. Návrh paragrafového znění zákona o vysokých školách vypracovaný na MŠMT (děje se). 
 2. Návrh paragrafového znění zákona nebo jeho částí (paragrafy o akademických senátech)  

předložený Radou vysokých škol, ne-li spontánně, tedy na vyžádání MŠMT.  
 3. Návrh paragrafového znění zákona nebo jeho částí (paragrafy o rektorovi) předložený  

Českou konferencí rektorů, ne-li spontánně, tedy na vyžádání MŠMT. 
 4. Návrh paragrafového znění zákona nebo jeho částí (paragrafy o doktorském studiu) 

předložený Akademií věd ČR, ne-li spontánně, tedy na vyžádání MŠMT. 
 5. Návrh paragrafového znění zákona nebo jeho částí (paragrafy o působnosti Akreditační  

komise) předložený Akreditační komisí, ne-li spontánně, tedy na vyžádání MŠMT. 
 6. Návrh paragrafového znění zákona nebo jeho částí (paragrafy o působnosti poradních  

orgánů, resp. o působnosti RRVV) předložený Radou pro reformu vysokoškolského 
vzdělávání, ne-li spontánně, tedy na vyžádání MŠMT. 
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Závěry diskuse účastníků semináře Akademického fóra spolu s poukazy na některé 
důsledky postupu, založeného na pouhém jediném návrhu, budou využity při slyšení v Senátu 
Parlamentu ČR a budou na ně upozorněni kompetentní zákonodárci a orgány státní správy.  
 
Tvorbě zákona by prospělo, kdyby se k uvedené problematice pro Akademické fórum 
vyjádřili, pokud budou chtít, sami vedoucí představitelé institucí, které se na tvorbě zákona 
jakkoli podílejí. Dovoluji si proto obrátit se i na Vás s dotazem, resp. s prosbou o sdělení, má- 
-li se pro XXI. Akademické fórum s Vaším vyjádřením k předmětné věci počítat. V kladném 
případě bude vítáno Vaše sdělení ještě v tomto měsíci o Vámi preferovaném způsobu 
uplatnění Vašeho, třeba i jen velmi stručného vyjádření (jeho zaslání by stačilo kdykoli před 
12.5.2011).  

Dovoluji si dát k úvaze ještě jednu prosbu (na tuto prosbu se možná rozhodnou reagovat 
i adresáti kopie tohoto dopisu a někteří z více než 500 o dopisu informovaných adresátů 
Záznamu z XX. Akademického fóra; stane-li se tak, může to zvýšit vyhlídky na úspěch úsilí 
o kvalitní vysoké školství České republiky). Bylo by dobrým znamením a velmi vítáno a ce-
něno, kdyby bylo pro Vás schůdné připojit institucionální, a ne-li, tak Vaše osobní vyjádření 
k současnému sporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Akreditační komise 
(www.akreditacnikomise.cz (Aktuality) ). Je to příležitost, jejíž reflexe, ať jakákoli, pomůže 
napovědět, jak je tomu ve skutečnosti se snahami kompetentních institucí a jednotlivců ve 
věci kvality našeho vysokého školství a péče o budoucnost naší vědy a výzkumu.  
 
S poděkováním a se srdečným pozdravem 
 
za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF  
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz 
 
 
CC: 
Doc. RNDr.. Anna Putnová, Ph.D., MBA, předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 
mládež a tělovýchovu PS PČR; 
PhDr. Jaromír Jermář, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 
Senátu PČR; 
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Učené společnosti ČR; 
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda Asociace emeritních rektorů; 
Ing. Jan Koucký, Ph.D., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a 
vysoké školství; 
Mgr. Jiří Nantl, LL.M., ředitel odboru vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy; 
Prof. Ing. Jan Hálek, CSc., hlavní garant projektu Reforma terciárního vzdělávání. 


