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Institucionální akreditace I

12.3.2015

Ze seminární korespondence: K logistice institucionální akreditace
Tomáš Zima, Martin Černohorský
Dopis 1
Dne 6.3.2015 v 10:17 Tomáš Zima napsal(a):
Vážený pane profesore,
Považuji za vhodné když má být diskuse k tématům VŠ zákona aby byli
pozváni k jehopresentaci případně členové pracovní skupiny která za ČKR
vede
jednání s MŠMT. K tezím vyhlášky jednají pracovní skupiny, kdy ke každé
oblSTI JSOU NOMINOVÁNI 3 ZÁSTUPCI ZA čkr.
Takže Vaše tvrzení "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.
Považuji za diskutabilní neboť v této fázi teprve začínají jednání
pracovních skupin.
S pozdravem Tomáš Zima

Dopis 2
Dne 6.3.2015 v 12:13 Cernohorsky Martin napsal(a):
Vážený pane rektore,
děkuji za Vaše vyjádření, s nímž ve všech bodech rád plně souhlasím,
včetně poukazu na diskutabilitu názorů na kvalitu materiálů předkládaných
MŠMT do legislativního procesu.
K účasti na diskusi na seminářích Akademického fóra jsou zvány stovky
potenciálních zájemců.
Z nich reagují jen nemnozí, a prakticky nikdo z
exekutivy nebo z prostředí exekutivě blízkých. Je to pochopitelné - Jednota
českých matematiků a fyziků jako celek, a tím méně kterákoli z jejích
složek, v daném případě Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální
společnosti, sekce JČMF, do exekutivy zasahovat nijak nemůže ani v
záležitostech finančních ani v jiných, a hlas JČMF ani v otázkách čisté
matematiky a fyziky, kde to kdysi bylo samozřejmou tradicí, dnešní
exekutivou rozhodně vyhledáván není. A to i přesto, že například využití
toho, co bylo na seminářích Akademického fóra prezentováno ve věci
hodnocení vědy, mohlo ušetřit desítky, ne-li stovky milionů, a dnešní
problémy mohly být mnohem menší.
V každém přípdě děkuji za Vaši operativní reakci na pozvánku na LX.
Akademické fórum, a zúčastní-li se z Vašeho podnětu, jak Vaše vyjádření
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napovídá, někdo podle možnosti i aktivně semináře a zasáhne do jeho
průběhu, bude to velice vítáno.
S poděkováním a se srdečným pozdravem
Martin Černohorský

Dopis 3
-----Original Message----From: Cernohorsky Martin [mailto:cernohorsky@physics.muni.cz]
Sent: Tuesday, March 10, 2015 10:24 AM
To: Tomáš Zima
Cc: Jana Musilová; Marcel Chládek
Subject: [rektor #261840] Re: Tomáš Zima RE: Pozvanka na LX. Akademicke
forum
Vážený pane rektore,
navazuji na Vaši e-mailovou zprávu 6.3.2015 10:17 a posílám prezentaci J.
Musilové "Podklady pro institucionální akreditaci VŠ", určenou pro LX.
Akademické fórum, čtvrtek 12.3.2015. Můžete-li sdělit, kteří členové
pracovní skupiny se ve smyslu Vašeho vyjádření čtvrtečního semináře aktivně
zúčastní (pozváni byli mj. všichni členové České konference rektorů), pošlu
prezentaci v předstihu i jim (prezentace bude účastníkům semináře tištěně
k dispozici na místě samém ještě před jeho zahájením).
Se srdečným pozdravem
Martin Černohorský

Dopis 4
Dne 10.3.2015 v 15:56 Tomáš Zima napsal(a):
Vážený pane profesore,
Uvedená presentace prokazuje bohužel neznalost procesu tohoto materiálu.
1/ existuje pracovní skupina pro novelu CKR - Bek, Zima, baramčík, Kus
Diskutuje prubežně a spolu s RVS a MSMT teze vyhlášky nyní zejména o
akreditačních standardech
2/ ministerstvo poslalo tzv. nulovou verzi návrhu vyhlášky o oblastech
vzdělávání s tím, že ke každé oblasti se sejde pracovní skupina a bude
diskutovat obsah !!!!!
Tažket tvrzení že něco vytvoří uřednící je trochu zavádějící
CKR ke všem oblastem nominoval svoje zástupce z návrhů rektorů v ČKR
Fyzika
Fyzika
Doc. RNDr. Pavel KRTOUŠ, Ph.D.
docent v Ústavu teoretické fyziky MFF UK
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Prof. RNDr. Miroslav MAŠLÁŇ, CSc.
profesor a předseda vědecko-pedagogické rady oboru Fyzika
Univerzita Palackého v Olomouci
Katedra experimentální fyziky
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Přírodovědecká fakulta
Prof. Dr. RNDr. Jiří LUŇÁČEK
vedoucí Institutu fyziky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
A zde komise učitelství
Učitelství
Doc. PaedDr. Radka WILDOVÁ, CSc.
děkanka PedF UK
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta UK
Doc. PhDr. Jiří NĚMEC, Ph.D.
prorektor pro záležitosti studentů
Masarykova univerzita
Doc. PhDr. Pavel VACEK, Ph.D.
děkan fakulty
Univerzita Hradec Králové
Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty
Ministerstvo postupně projednává oblast po oblasti
Prosím Vás sdělte tuto moji infrmaci na zasedání Vašeho pléna
S pozdravem

Tomáš Zima

Dopis 5
Dne 10.3.2015 ve 22:34 Martin Černohorský napsal(a):
Vážený pane rektore,
je velmi pravděpodobné, že diskrepance, ať skutečné či zdánlivé, které lze vyvodit z Vašich
vyjádření, mohou být dobře objasněny ve čtvrtečních seminárních vystoupeních či v diskusi.
Všichni přítomní a adresáti Záznamu z LX. Akademického fóra budou seznámeni s
autentickým zněním Vašich vyjádření.
S pozdravem
Martin Černohorský
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