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pořádá XX. Akademické fórum

Alternativní legislativní náměty I
Veřejná diskuse k věcnému záměru zákona o vysokých školách
ve čtvrtek 14. dubna 2011, 14:00–17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Seminář je veřejný a volně přístupný. Vítáni jsou zejména spontánně zainteresovaní zájemci o seminární
tematiku v oblasti vzdělávání, vědy a všech forem výzkumu a jeho aplikací, kteří se mohou semináře
zúčastnit eventuálně i jen korespondenčně zasláním příspěvku nebo vyjádření či námětů na seminární
adresu cernohorsky@physics.muni.cz. Seminář přispěje k tomu, aby zejména v souvislosti s probíhající
tvorbou zákona o vysokých školách byla odborná veřejnost o aktuální situaci otevřeně, věcně a zavčas
informována.

Seminář AF-XX se zaměří mj. na diskusi názorů, že Pracovní návrh věcného záměru zákona
o vysokých školách (24.2.2011)
– nezajišťuje nezávislou kontrolu aktivit vysoké školy jako veřejnoprávní instituce hospodařící
s veřejnými prostředky;
– ohrožuje samosprávnost i takových vysokých škol, jako je Univerzita Karlova, Masarykova
univerzita, a dalších.
Dominující diskusní tematikou je postup MŠMT při tvorbě zákona o vysokých školách a jeho
alternativy.
Program (aktualizován ke dni 8.4.2011):
13:30–14:10 Registrace.
14:15 1. Uvítání. Informace. Ze seminární korespondence.
14:25 2. Samosprávnost univerzity. Správní rady. Volba rektora. Návrh záměru.
2.1. Došlé korespondenční příspěvky. Reakce rektorů veřejných vysokých škol.
2.2. Příspěvky písemně předložené na semináři.
2.3. Diskuse ke korespondenčním příspěvkům a k dosavadní odezvě a ještě i do
13.4.2011 došlým reakcím na dopisy (15.2.2011, 4. 4.2011) rektorkám a rektorům
k předmětné problematice.
2.4. Diskusní téma
Alternativa postupu MŠMT při tvorbě zákona o vysokých školách
jako předstupeň k diskusi o Pracovním návrhu věcného záměru zákona o vysokých
školách (bod 4) bude uvedena charakteristikou, dotazy a komentáři účastníků
k těmto bodům:
1. Míra moci a míra odpovědnosti (1) zákonodárců, (2) MŠMT, (3) akademických
prostředí.
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2. Nynější skutečnost: Monopol MŠMT.
3. Alternativa plurality (MŠMT, ČKR, RVŠ, AK, AV ČR, UK, MU, UPOL, ČVUT,
VUT, VŠB-TUO, VŠE, AMU, …, CERGE, …).
4. K metodice výzkumu/průzkumu názorů na reformu a k interpretaci výsledků
z monopolní pozice MŠMT. K mocensky ovládanému připomínkovému řízení.
Absence veřejných odborných diskusí a transparentních, navzájem nezávislých
oponentur?
5. Nákladnost výsledků práce odborně úzce omezené skupiny ustavené MŠMT ve
srovnání s úsporností návrhů odborně plně vybavených pracovišť akademických
prostředí.
6. Úloha MŠMT při absenci spontánní aktivity akademických prostředí.
7. Možné negativní důsledky snahy o dodržení časově napjatého harmonogramu
tvorby zákona. Pozitiva postupů respektujících odbornost.
8. Prospěšnost symbiózy legislativních aktivit MŠMT a akademických institucí, resp.
pracovišť.
2.5. Diskuse s náměty k obsahu a formě uplatnění vyslovených názorů s diferenciací
určení pro (a) ministra, (b) náměstka ministra pro výzkum a vysoké školství, (c)
předsedu Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání, (d) hlavního garanta
projektu Reforma terciárního vzdělávání, (e) ředitele odboru vysokých škol, aj.
15:45 3. Přestávka. Skupinové a individuální konzultace.
16:15 4. K zákonu o vysokých školách: Koncepce přípravy, jednotlivosti obsahu, atd.
Fakta – Názory – Dotazy – Náměty s návrhy na jejich uplatnění.
16:45 5. Shrnutí. Závěry.
17:00 6. Ukončení.
17:00–18:00 Seminární místnost je k dispozici ke konzultacím a diskusím.
9.4.2011
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz
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