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Vážený pane ministře,
dovoluji si obrátit se na Vás s údaji, které Vám mohou být v současné době
eventuálně užitečné, a v závěru i s prosbou:
(1) Šestimiliardový projekt Krumlovia. V nejbližších dnech po 18.3.2015 budu informovat
pana náměstka Vebera o aktuální situaci (návaznost na č.j. MŠMT-37569/2014-1, 16. října
2014).
(2) Poukaz Prof. M. Navary (AF-LIX, Z-9)
„Financování vysokých škol se dnes v zásadě řídí dvěma pravidly:
1. Při meziročním snížení počtu studentů se úměrně snižuje poskytnutá dotace.
2. Při zachování nebo zvýšení počtu studentů se dotace ponechává v původní výši.
Tento matematický model má jednoduché řešení:
Při jeho dlouhodobém uplatňování s pravděpodobností 1 klesne výše dotace na nulu a na té
zůstane. Je smutné, že se MŠMT chová, jako by to nevědělo.“
je snadno řešitelný operativním vyčleněním příslušné položky z platných ustanovení.
(3) Na LXI. Akademické fórum „Institucionální akreditace II“ 9.4.2015 bude zařazen i bod
„Logistika legislativy“. Jde o to, že logistika legislativy 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.
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