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Průzkum názorů na organizaci tvorby zákona o vysokých školách 
 
Účastníci XX. Akademického fóra vyjádřili svůj názor na organizaci tvorby zákona o vyso-
kých školách anketním lístkem. Tučné číslo mezi symbolem varianty a její slovní charakte-
ristikou uvádí počet respondentů, kteří se pro ni vyslovili. 

Průzkumu se odevzdáním anketního lístku zúčastnilo všech 20 účastníků, 16 s uvedením 
jména. Komentáře, resp. poznámky a vyjádření (A-8) jsou na 12 lístcích, až na jeden (N. N.) 
se jménem autora. Týkají se různých aspektů problematiky, nejen samotné anketní otázky. 
Všechny jsou v příloze A-8 v úplnosti v autentickém autorském znění, . 
 
Anketní lístek: 
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Průzkum názorů na tvorbu návrhů zákona o vysokých školách  

Zakroužkujte prosím u preferované varianty symbol na začátku řádku. 

O předložení návrhu/návrhů zákona o vysokých školách, resp. některých jeho částí, v podobě 
nejen záměru, ale i paragrafového znění by se měli postarat, resp. je vypracovat: 

A1 0 jen MŠMT, resp. jen jeho rozhodnutím ustavená skupina;  

A2 0 jen skupina složená ze zástupců MŠMT, ČKR, RVŠ;  

A3 2 jen skupina složená ze zástupců MŠMT, ČKR, RVŠ, AV ČR; 

B1 15* MŠMT, dále spontánně aktivní instituce, pracoviště, seskupení, či jednotlivci – buď 

samostatně nebo v různě dohodnuté spolupráci: ČKR, RVŠ, AV ČR; … 

B2 1 MŠMT, dále ČKR, RVŠ, AV ČR, které MŠMT o návrhy požádá; 

C 1 výše uvedené autorské subjekty, ale v jiném než uvedeném režimu. 

D 1 Volila/Volil bych jiný způsob.  

 
Jméno (nemusí být uvedeno): 
 
Komentář (nemusí být uveden): 
 

* Pro variantu B1 se vyslovilo 15 respondentů, z nich  
2 v kombinaci B1, B2 a 
2 v kombinaci B1, C. 

 
Výsledek: 
Pro variantu spontánního vypracování paragrafového znění návrhu zákona o vysokých ško-
lách Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou konferencí rektorů, Radou vyso-
kých škol, Akademií věd ČR a dalšími institucemi a jejich složkami či jednotlivci, samostatně 
nebo v různě dohodnuté spolupráci se vyslovilo 15 z 20 respondentů, pro nynější způsob 
tvorby zákona o vysokých školách nikdo.  


