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pořádá XXVII. Akademické fórum  
 

Diskuse k zákonu o vysokých školách a ke školnému  
 

ve středu 7. prosince 2011, 13:00–16:00 
 

ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 
 

Seminář je veřejný a volně přístupný. Vítáni jsou zejména spontánně zainteresovaní zájemci  
o seminární tematiku v oblasti vzdělávání, vědy a všech forem výzkumu a jeho aplikací. 
Mohou se semináře zúčastnit eventuálně jen korespondenčně zasláním příspěvku, dotazů či 
námětů na seminární adresu cernohorsky@physics.muni.cz. Semináře Akademického fora 
přispívají k tomu, aby zejména  v souvislosti s tvorbou zákona o vysokých školách a s další 
legislativou byla odborná veřejnost o aktuální situaci otevřeně, věcně a zavčas informována. 
 

Program (aktualizováno 4.12.2011) 

12:30–13:10  Registrace. 

13:15   1.  Uvítání. Informace. Ze seminární korespondence. 

13:20   2.  Odezvy z pléna na AF-XXVI „Organizace, hodnocení a financování vědy“.  
                 Diskuse. 

 3.  Martin Černohorský: 
      Jedna diskutovaná a jedna dosud nediskutovaná nejasnost v postupu premiéra  
                 a vlády při jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.  Diskuse. 

13:30   4.  Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy  
                 pro výzkum a vysoké školství: 
                 Stav a další postup s věcnými záměry zákonů o vysokých školách a o finanční  
                 pomoci studentům.  

14:00   5.  Diskuse, dotazy, náměty ad 4 – (I). 

14:45   6.  Přestávka. Skupinové a individuální konzultace a diskuse. 

15:15   7.  Diskuse, dotazy, náměty ad 4 – (II). 

15:40   8.  Ivan Wilhelm: Shrnutí a perspektiva.  

15:55   9.  Výhled na XXVIII. Akademické fórum. 

16:00   Ukončení. 

16:00–17:00  Seminární místnost je k dispozici ke  konzultacím a diskusím. 
 
5.12.2011 

Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF  
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz  
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Účastníci AF-XXVII  

  1.  Ing. Josef Bacílek, CSc., Odborná komise pro vědu, výzkum a inovace ČSSD; 

  2. JUDr. Ivan Barančík, rektor Vysoké školy logistiky, o.p.s.;  
      místopředseda České konference rektorů pro vnější záležitosti; 

  3. Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU, 
      předseda OS OV ČFS JČMF; rektor Slezské univerzity 1992-1998; 

 4. Ing. Dagmar Dvořáková,  Katedra Public Relations a komunikace, Vysoká škola 
     mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s.; 

 5. Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc., Fyzikální ústav AV ČR; 

  6. MUDr. Mgr. Helena Janíčková, Fyziologický ústav AV ČR; 

  7. Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., Technická univerzita v Liberci, rektor TUL 1990–1994; 

  8. RNDr. Jaroslav Kupčík, Ústav chemických procesů AV ČR; 

  9. Doc. Ing. Miroslav Malý, CSc., děkan Fakulty strojní TUL; 

10. Prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích; 

11. Prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc., Vysoké učení technické v Brně; rektor VUT 
1991–1994; první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 1993-1997; 

12. Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., dříve Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy; 
první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 1990–1993; 

13.  PhDr. Miroslav Rendl, CSc., Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK; 

14.  RNDr. Vladimír Roskovec, CSc., zástupce ředitelky Centra pro studium vysokého školství,  
Praha; člen OS OV ČFS JČMF; první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
1998–1999; 

15. Ing. Radim Řihák,  Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné; člen Studentské komory  
      AS SU; 

16. Ing. Radek Srb, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL; 

17. JUDr. Miroslav Šmidák, Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR; 

18  Ing. Robert Vích, DrSc., Dr.-Ing., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR; 

19. Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc., vedoucí Katedry českého jazyka a literatury Fakulty 
      pedagogické ZČU; 

20. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro 
      výzkum a vysoké školství; rektor Univerzity Karlovy 2000-2006; 

21. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., České vysoké učení technické v Praze; rektor ČVUT 
2000–2006; 

22. Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr. h. c. mult., čestný předseda Akademie věd ČR; 

23. Doc.. Ing. Štefan Zajac, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT; 

24. Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., Ústav biologie obratlovců AV ČR; člen Akademické rady 
      AV ČR, pověřený komplexní koordinací činností v oblasti obecné a resortní legislativy; 

25. Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., Fakulta informatiky Masarykovy univerzity; 
      místopředseda Rady vysokých škol, člen OS OV ČFS JČMF; rektor MU 1998–2004. 
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Záznam z XXVII. AF „Diskuse k zákona o vysokých školách a ke školnému“ 
 

Příloha 

Z-2  Materiály se vztahem k AF-XXVII  –  Seznam.  
        Korespondenční příspěvky: 
        Štěpánka Klímková: Příběh ...  (Výňatek) 
        Miroslav Šmidák: Výzkumné univerzity.  (Dotaz) 
        Čestmír Šimáně: Osobní stanovisko k zavedení školného na vysokých školách. 
        Radim Řihák: Doktorandi na univerzitách.  (Dotaz) 
 

Veřejný, volně přístupný seminář XXVII. Akademické fórum „Diskuse k zákonu o vyso-
kých školách a ke školnému“ se konal 7.12.2011, 13:00–16:00, ve Velké posluchárně  
v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

Po zahájení ve 13:15 uvítal M. Černohorský účastníky, mezi nimiž byli dřívější rektoři 
Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického Praha, Masarykovy univerzity, 
Technické univerzity v Liberci, Slezské univerzity v Opavě, čestný předseda Akademie věd, 
náměstci ministra MŠMT pro výzkum a vysoké školství, místopředseda České konference 
rektorů pro vnější vztahy, místopředseda Rady vysokých škol, tajemnice Studentské komory 
RVŠ, předsedkyně Fóra Věda žije!, a další představitelé a příslušníci zainteresovaných 
institucí. 

(1) Blok sdělení k programovým bodům 1, 2 a 3 byl uveden příznivou zprávou o dalším 
úspěchu realizátorů projektu s účastí JČMF Stipendium Georga Placzeka. Podle 
zprávy kolegyně. Marie Fojtíkové je sjednáno uzavření dohody s Delong Instruments  
s jejich sponzorskou účastí, umožňující – po původním jednom a loňských a letošních 
dvou stipendiích – pro příští rok už tři tříletá stipendia pro začínající vysokoškolské 
studenty fyziky. (V mezidobí byla 20.12.2011 dohoda mezi Vzdělávací nadací Jana 
Husa a Delong Instruments již podepsána.) 

(2) Diskusní dialog T. Opatrný – P. Fiala z AF-XXVI (1.12.20) pokračoval korespon-
dencí, poskytnutou i moderátorovi seminární diskuse, resp. archivu Akademického fóra 
(bez zmocnění k jejímu zveřejnění). 

(3) až (6) Byly přečteny došlé a písemně předané příspěvky (3 – Š. Klímková, 4 – M. Šmidák, 
5 – Č. Šimáně, 6 – R. Řihák). Jsou odezvou na AF-XXVI (organizace výzkumu), nebo 
směřují do diskuse AF-XXVII (legislativa pro vysoké školy). Spolu s nimi je připojeno 
tématicky k nim patřící usnesení AS TU Liberec z 13.12.2011, téhož dne na seminární 
adresu došlé.  

(7)    M. Černohorský osvětlil v analogii s demisí vlády uplatnění zákonem stanoveného 
ukončování členství člena RVVI na jeho vlastní žádost teoretickou nesprávnost a prak-
tickou nevhodnost zbytečného navození bezprizornosti oblasti státní správy obhospo-
dařované zákonně stanoveným orgánem. Věcně jde o záležitost poradenského zázemí 
předsedy vlády. 

Dominantou programu semináře byl bod  

4. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., náměstek ministra ŠMT pro výzkum a vysoké školství: 
   Stav a další postup s věcnými záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci  
   studentům.  

Výklad Ivana Wilhelma s jednotlivostmi, obecně jen málo známými (přerušení prací na 
přípravě zákona o finanční pomoci studentům, když členové týmu dali výpověď před ukonče-
ním procesu; řešení vzniklé situace) a diskuse (prohlubující se problematičnost osobních hono-
rářů z prostředků mnohamilionových projektů s oficiálně se projevujícím odporem k jejich 
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zveřejňování, podivnosti zřizování projektů Operačních programů a hospodaření s enormními 
veřejnými prostředky na ně problematicky vynakládanými) se vyznačovaly věcností jak při 
výkladu, tak při obsažné diskusi.  

Písemně předané nebo zaslané příspěvky (je jimi zachycena jen nepatrná část diskuse) jsou 
uvedeny v autorském autentickém znění v příloze. Na konkrétní dotazy o výzkumných univer-
zitách nebo konkrétnostech týkajících se finančních záležitostí odpovědi dány být nemohly, 
dikce připraveného materiálu to neumožňuje. Zejména věcný záměr zákona o finanční pomoci 
studentů zatížený zmíněným odstoupením týmu, jemuž bylo vypracování svěřeno, nesplňuje 
očekávání odpovídající vynaloženému času a možná vysoce nadměrné spotřebě finančních 
prostředků. Je to důsledek celkově nízké odborné úrovně logistiky projektů v gesci MŠMT, 
zjevně patrné od samého počátku nepřetržitě až po dnešek. V dalších seminářích Akademic-
kého fóra bude namístě věnovat se této problematice podrobněji. 

V 15:55 bylo XVII. Akademické fórum vánočním a novoročním přáním uzavřeno. Řada 
účastníků se věnovala skupinovým a individuálním konzultacím a rozpravám do 16:45. 

27.12.2011 

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

 


