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Brno, 20.3.2010 
Vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové, 
 
dovoluji si pro Vaši časovou úsporu předeslat připojenému Záznamu z XI. Akademického 
fóra s jeho 14 přílohami komentář, určený zejména vedoucím činitelům a těm zájemcům, 
kterým jde jen o hrubou orientaci a nemají možnost se materiály podrobně zabývat. 

1. Příloha P-14 ohlašuje pro dubnový a květnový seminář téma Reforma vysokoškolského 
vzdělávání I, II. Jeho předzvěstí je text (P-3) „Jde o budoucnost národa“, uvádějící 
názory účastníka XI. Akademického fóra Rudolfa Haňky, profesora University of 
Cambridge, předsedy Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání (RRVV), ve formě 
odpovědí na otázky Hospodářských novin (HN 17.3.2010). 

2. Na nejbližších seminářích (P-14) vystoupí členové RRVV profesor Zdeněk Jirásek 
(15.4.2010) a profesor Jan Švejnar (20.5.2010). Jejich výklad a diskuse napomohou 
upřesnit představy o reformních záměrech. 

3. Z vysokých škol i z jiných akademických prostředí, v nichž se diskuse zaměřují nejen na 
vlastní instituci, ale na celý systém, budou průběžně zařazovány informativní přehledy, 
které budou Akademickému fóru z těchto diskusí nabídnuty.  

4. Zájemci o problematiku maturit shledají Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků 
z 9.11.2010 (P-13) pro současnou situaci jako plně aktuální. Bez povšimnutí neponechají 
ani poukazy předsedy Asociace ředitelů gymnázií Alfréda Dytrta (P-6). 

5. Trakař se čtvercovým kolem v závěru prezentace profesorky Jany Musilové (P-11) 
výstižně symbolizuje mj. i problematičnost potřeby firemního zahraničního auditu. Ty 
desítky milionů by se nemusely vynakládat, kdyby Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
odpovědně využívala domácího intelektuálního potenciálu existujícího na vysokých 
školách i jinde. Je to příliš vysoká daň za neotevřenost a mocenské vyhýbání se veřejným 
odborným diskusím, resp. jejich nevyhledávání. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu patří, že 
se členům RVVI zcela oficiálně nepřisuzuje žádná osobní odpovědnost za jejich 
rozhodování. Má to důsledky nejen pro státní rozpočet, ale zejména pro výchovu mladé 
generace a její budoucnost – jedno z možných vážných témat diskuse na mimořádném 
Akademickém fóru 23.3.2010. 

 
 
Se srdečným pozdravem 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
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Adresáti: 

Ing. Jan Fischer, CSc., předseda vlády České republiky  
Akreditační komise  
Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

Rada vysokých škol  
Česká konference rektorů  
Asociace emeritních rektorů  
Akademie věd ČR  
Učená společnost ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Rada pro reformu vysokoškolského vzdělávání  
Rada projektu Reforma terciárního vzdělávání  

Asociace ředitelů gymnázií  
Centrum pro studium vysokého školství  
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání  
Společnost Scio – Národní srovnávací zkoušky  
 
Rada vědeckých společností ČR  
Jednota českých matematiků a fyziků  
Česká matematická společnost  
Česká fyzikální společnost  
Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF 

bcc:  

Zákonodárci – členové příslušných výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR 
Předsedové Akademických senátů 
Další zainteresované instituce a jednotlivci  

 


