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Pohled do soukromé vysoké školy
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 9. června 2016, 14:00-17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Přílohy:
Z-0 Průvodní dopis k Záznamu z AF-LXXIII.
Z-1 Záznam z AF-LXXIII.
Z-2 Účastníci AF-LXXIII.
Z-3 P. Mertlík: Výchova podnikohospodářských odborníků na ŠKODA AUTO Vysoké
škole.
1. Zahájení. Uvítání. Informace.
Po zahájení LXVIII. Akademického fóra ve 14:15 a uvítání jeho účastníků (příloha Z-2)
komentoval M. Černohorský text pozvánky s poukazy na problematiku funkčnosti institucí,
poradenských grémií a jednotlivců se vztahem k oblastem v pozvánce uvedeným.
2. Pavel Mertlík: Výchova podnikohospodářských odborníků na ŠKODA AUTO
Vysoké škole.
Jak je zřejmé z prezentace Z-3 s 51 snímky, byl podán obsažný výklad k různým aspektům
problematiky chodu soukromé vysoké školy. Pro účastníky semináře jsou údaje snímků dobře
sdělné, obecně nejsou významově samonosné.
3. Diskuse.
Rozsáhlá, živá diskuse objasnila jednotlivosti a namnoze přecházela mimo obsah samotné
porezentacde.. Písemně nebyl podán nebo poseminárně zaslán žádný příspěvek.
4. Výhled na poprázdninová Akademická fóra.
LXXIV. Akademické fórum se koná ve čtvrtek 15. září 2016. Jeho program bude reagovat
na poprázdninovou aktuální situaci.
Na říjnovém LXXV. Akademickém fóru (čtvrtek 13.10.2016) vystoupí doc. JUDr. Filip
Křepelka, Ph.D., s tématem „Podivnosti české akademické samosprávy“. Docent Křepelka je
vedoucím Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy
univerzity. S akademickou samosprávou má osobní zkušenost z dlouhodobého působení jako
předseda Akademického senátu Masarykovy univerzity. Poslední roky připravuje knihu o
uvedeném tématu, které charakterizuje takto:
Akademická samospráva českých univerzit a jejich fakult vykazuje ve srovnání se
zahraničím zvláštnosti, které se začínají rostoucí měrou negativně projevovat v provozu
těchto institucí. Je třeba zvažovat zásadní změnu zákonného rámce.
LXXIII. Akademické fórum skončilo v 17:00.
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