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Věc: Průvodní dopis k Pozvánce na LXII. Akademické fórum. 
 
Přílohy: 
P-0   Průvodní dopis k Pozvánce na AF-LXII. 
P-1   Pozvánka na AF-LXII. 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR, 
Ing. Andrej Babiš, první místopředseda Vlády pro ekonomiku a ministr financí, 
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády pro vědu, výzkum a inovace, 
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahrani čí, 
MgA. Martin Stropnický, ministr obrany, 
Milan Chovanec, ministr vnitra, 
Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu, 
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti, 
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministryně práce a sociálních věcí, 
Dan Ťok, ministr dopravy, 
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství, 
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví, 
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, 
Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí, 
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury, 
Mgr. Ji ří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, předseda  
                                    Legislativní rady vlády, 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, 
Podvýbor pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR, 
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, 
Kancelář prezidenta republiky, 
Česká konference rektorů, 
Rada vysokých škol, 
Akademie věd ČR, 
Učená společnost ČR,  
Jednota českých matematiků a fyziků, 
Česká fyzikální společnost 
Mgr. Dalibor Carda, starosta Českého Krumlova 
a další adresáti  –  zainteresované instituce a jednotlivci. 

27.4.2015 

Vážení adresáti, 

        dovoluji si Vám zaslat Pozvánku na LXII. Akademické fórum „Smysluplná novela 
vyžaduje efektivní logistiku“. 

Program AF-LXII je reakcí na pokusy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dát 
našemu vysokému školství kvalitní zákon. Tyto pokusy  vyústily v současné době v usnesení 
Vlády České republiky ze dne 30.3. 2015 č. 212. Potřeba další movelizace zákona o vysokých 
školách je evidentní. Postup by však mohl být ve srovnání s dosud užívaným stereotypem 
výrazně efektivnější. Přežívá tendence držet se stereotypu a alternativními náměty se vůbec 
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nezabývat, jak dokazuje nereagování vedení MŠMT na impulsy v dopisech ministru Marcelu 
Chládkovi či jeho náměstku Jaromíru Veberovi:  

Z dopisu ministru Marcelu Chládkovi (16.3.2015): 

„„ (3)  Na LXI. Akademické fórum „Projekt Krumlovia – Vědecké městečko v Českém 
Krumlově“ 9.4.2015 bude zařazen i bod „Logistika legislativy“. Jde o to, že logistika legisla-
tivy MŠMT je Bílou knihou počínaje prokazatelně odborně ne-li hrubě vadná, tak v každém 
případě vysoce problematická, přičemž existuje alternativa nejen odborně korektní, ale ve 
srovnání se současnou praxí nesrovnatelně efektivnější. MŠMT je gestorem stamilionových 
projektů, namnoze s problematickými výsledky. Žádné z vedení MŠMT však za celá léta 
neuspořádalo finančně zcela nenáročný seminář s odbornou diskusi k logistice legislativy a 
stereotypně se drží postupů, jejichž malá úspěšnost je případ od případu evidentní. Prosím o 
sdělení, má-li MŠMT za dané situace v úmyslu delegovat na LXI. Akademické fórum 
pracovníka, který by ministerstvem uplatňované postupy popsal a obhajoval.““ 

Z dopisu náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaromíru Veberovi (31.3.2015): 

„„ Za dané situace by mohlo stát za úvahu vyslat na AF-LXI pracovníka, který by Vás 
informoval o skutečnostech a názorech, jejichž znalost může být ministerstvu k užitku. Časový 
prostor je v programu rezervován i pro představitele či pověřeného pracovníka MŠMT pro 
eventuální vystoupení k předkládané novele zákona o vysokých školách, resp. k logistice 
legislativy používané MŠMT obecně.““ 

Záleží ovšem nejen na ministerstvu, ale i na míře účinně projevené zainteresovanosti 
především samotných vysokých škol na kvalitním zákonu, objektivně sloužícímu vzdělávacím 
a výzkumným aktivitám při kvalifikovaném uplatňování ekonomických faktorů. V tomto 
smyslu může být Akademické fórum v závislosti na aktivitě jeho účastníků užitečným 
katalyzátorem.  

 

S pozdravem   

za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda 

 
 
 
 
 

 

 


