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Jednota českých matematiků a fyziků 
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST 
Odborná skupina Organizace výzkumu 
http://cms.jcmf.cz/osov/ 

 
 

Záznam  
z XIII. Akademického fóra 

Reforma vysokoškolského vzdělávání  II 
 
 

Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 20. 5. 2010, 14:00-17:00, v posluchárně 
v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 
 
Přílohy: 

P-1 Pozvánka-Program – XIII. Akademické fórum 20.5.2010. 
P-2 Otázky zaslané adresáty Pozvánky-Programu Akademického fóra 20.5.2010 „Reforma 

vysokoškolského vzdělávání II“ do diskuse s profesorem Janem Švejnarem. 
P-3 Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání. 
P-4 Pozvánka-Program – XIV. Akademické fórum 10.6.2010. 
 
Účastníci: 

Mgr. Lenka Czudková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity; 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 

předseda OS OV ČFS JČMF; 
Prof. Ing. Rudolf Haňka, M.A., Ph.D., University of Cambridge, Vysoká škola ekonomická 

v Praze; předseda Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání; 
RNDr. Pavel Krejčí, CSc., ředitel Matematického ústavu AV ČR; 
PhDr. Martin Krummholz, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; 
Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., prorektorka Masarykovy univerzity pro vědu a výzkum, 

místopředsedkyně OS OV ČFS JČMF; 
Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., dříve Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy; 

náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 1990–1993; 
RNDr. Jiří Rákosník, CSc., zástupce ředitele Matematického ústavu AV ČR,  

místopředseda České matematické společnosti, místopředseda OS OV ČFS JČMF; 
PhDr. Miroslav Rendl, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; 
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc., zástupce ředitelky Centra pro studium vysokého 

školství, Praha, člen OS OV ČFS JČMF;¨ 
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity  

v Opavě, člen OS OV ČFS JČMF; 
PhDr. Kateřina Štěpánková, prorektorka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pro věci 

studijní; 
Prof. Jan Švejnar, Ph.D., profesor ekonomie University of Michigan, ředitel Centra pro  

mezinárodní politiku (Gerald R. Ford School of Public Policy), předseda řídicího a  
dozorčího výboru CERGE-EI v Praze, vedoucí vědecký pracovník 
Národohospodářského ústavu AV ČR; 

Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., vedoucí Katedry českého jazyka a literatury, Pedagogická  
fakulta Západočeské univerzity v Plzni; 

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., vládní zmocněnec pro evropský výzkum; 
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, 

místopředseda Rady vysokých škol, člen OS ČFS JČMF OV. 
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V úvodu semináře zahájeného ve 14:15 uvítáním profesora Švejnara a všech účastníků 

poukázal M. Černohorský na aktuálnost Englišových požadavků na „správce věcí veřejných“, 
vznesených v Předmluvě k jeho Malé finanční vědě (Fr. Borový, Praha 1932, 1946) 

 
Profesor Švejnar se ve svém čtvrthodinovém výkladu zaměřil na charakteristiku prvků 

amerického univerzitního systému podporujících excelenci a na příklady jejich uplatňování 
v jiných zemích.  

 
Diskuse byla vedena volně bez těsné vazby na systematicky uspořádané otázky došlé 

elektronicky v předseminárních dnech, uvedené v příloze P-2. (Jejich první oddíl směřuje 
k získání představy o činnosti Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání. Stane se tak na 
XIV. Akademickém fóru 10.6.2010 ve vystoupení předsedy RRVV profesora Haňky, přičemž 
mnohé je už uvedeno v Průběžné zprávě RRVV, zveřejněné jako příloha ke stati „Ministryně 
se loučí a bilancuje“ na webu MŠMT; k tomuto Záznamu je Průběžná zpráva RRVV připojena 
jako příloha P-3.) 

 
Povahu živé a obsažné diskuse vystihují v jejích podstatných částech body formulované 

písemně Ivanem Wilhelmem (1, 2) a Liborem Pátým (3, 4, 5): 
1. Jak nastavit pravidla pro vývoj systému, aby určující byla podmínka excelence a ne 

průměr? 
2. Měly by se snižovat bariéry mezi jednotlivými aktéry výzkumu (mezi vysokými školami 

navzájem; mezi vysokými školami, Akademií věd, atd.)? 
3. Ocenění zasluhuje způsob hodnocení složek univerzity a jednotlivců, uvedený profesorem 

Švejnarem, který se opírá především o postoje odborníků ve vedoucích orgánech univer-
zity. 

4. Problematika obnovy úrovně vysokoškolského vzdělávání, která poklesla pod přívalem 
znásobeného počtu studentů: možnost využití zkušeností z Číny, kde, jak se zdá, se daří 
obojí, zvyšování kapacity a zároveň i kvality. 

5. Zcela mimořádnou pozornost zasluhuje poukaz profesora Švejnara na potřebu zvýšení sou-
držnosti naší akademické obce. 

 
Byla s povděkem kvitována skutečnost, že členové Rady pro reformu vysokoškolského 

vzdělávání vstupují v přímý kontakt s odbornou veřejností, byť jde v daném případě Jednoty 
českých matematiků a fyziků, České matematické společnosti, České fyzikální společnosti a 
jejích složek o prostředí bez mocenského postavení a bez rozhodovacích pravomocí. Dokládá 
to už i dosavadní účast na Akademických fórech (prof. Rudolf Haňka, prof. Zdeněk Jirásek, 
prof. Jan Švejnar). Ze strany Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF je snaha 
v těchto kontaktech pokračovat a rozšiřovat je (individuální dopisy členům RRVV, a také 
jiným činitelům, mj. členům nově konstituované RVVI). 
 

Seminář byl ukončen v 17:00. Neformální diskuse účastníků probíhaly do 17:30. 
 
24.5.2010 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
cernohorsky@physics.muni.cz 


