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Vážení
Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky,
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,
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 zahraničí,
MgA. Martin Stropnický, ministr obrany,
Milan Chovanec, ministr vnitra,
Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu,
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministryně spravedlnosti,
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministryně práce a sociálních věcí,
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. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, předseda
Legislativní rady vlády,
Kancelář prezidenta republiky
Česká konference rektorů,
Rada vysokých škol,
Akademie věd ČR,
Učená společnost ČR,
Jednota českých matematiků a fyziků,
Česká fyzikální společnost
a další adresáti – zainteresované instituce a jednotlivci.
Přílohy:
P-0 Průvodní dopis k Pozvánce na AF-LX.
P-1 Pozvánka na AF-LX.
P-2 Teze vyhlášky připravované MŠMT.
P-3 .Fyzika – podklady z MŠMT.
P-4 Projekt Krumlovia – Výtah.
P-5 I. Blecha: Stanovisko k projektu univerzity Krumlovia.
5.3.2015
Vážení adresáti,
dovoluji si Vám zaslat pozvánku na LX. Akademické fórum Institucionální akreditace I.
Jeho program přináší informace a avizuje diskuse v trojí aktuální tematice:
(1) Příprava vyhlášek MŠMT k novele zákona o vysokých školách. Příklad vzdělávací oblasti
Fyzika(P-2, P-3) signalizuje, že u podkladů předkládaných Ministerstvem nepůjde po uplatnění
výsledků odborné diskuse o úpravy jen kosmetické.
(2) Projekt Krumlovia s univerzitou s úlohou pilotního protagonisty regenerace vysokoškolského
vzdělávání předložili jeho tvůrci k volnému připomínkování (P-4), když stejně jako v uplynulé
dvouleté přípravě nedochází z jejich iniciativy k odborné diskusi v prostředí jiném než
omezeném jen na jejich vlastní tým. Nedošlo ani k únorové prezentaci projektu v Zastupitelstvu
města Český Krumlov, avizované ve Studii proveditelnosti Projektu Krumlovia Vzdělávací
městečko v Českém Krumlově s mezinárodní univerzitou (P-4, s. 3, ř.9: „2. Zhotovitelé budou

Studii prezentovat Radě města a zastupitelstvu v únoru 2015.“) Přitom v seminární diskusi AFLX 12.3.2015 se jistě ukáže prospěšnost projektu v mnoha jeho částech, jak to zdůrazňuje
i kritické Stanovisko prof. PhDr. Ivana Blechy, CSc., z Katedry filosofie Filosofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci (P-5).
Tvůrci a podpůrci Projektu Krumlovia zasílaných pozvání k seminární diskusi dosud nikdy
nevyužili. S jejich prezentací Projektu na některém z příštích seminářů Akademického fóra
a s následnou konstruktivní diskusí se však dá podle ústní i písemné domluvy z posledních dnů
spolehlivě počítat.
(3) Problematika výuky matematiky zůstává ještě i na LX. Akademickém fóru otevřená k diskusi
na základě materiálů prezentovaných na LIX. Akademickém fóru (k rozeslání připravovaný
Záznam z AF-LIX, přílohy Z-3 až Z-9).
S pozdravem
Martin Černohorský,
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF
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