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Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti  Jednoty českých matematiků a fyziků 
AF-LX                                       Institucionální akreditace I                                     12.3.2015 

 
 

Záznam z LX. Akademického fóra 
http://jcmf.cz/osov 

 
 

Institucionální akreditace I 

Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek  12. března 2015, 14:00–17:00, 
v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

 

Přílohy: 
Z-0 Průvodní dopis k Záznamu z AF-LX. 
Z-1 Záznam z AF-LX. 
Z-2 Účastníci AF-LX. 
Z-3 Projekt Krumlovia: Předložení Studie proveditelnosti. 
Z-4 Ze seminární korespondence: T. Zima a M. Černohorský k logistice institucionální 

akreditace vysokých škol.  
Z-5 J. Musilová: Podklady pro institucionální akreditaci VŠ. 
Z-6 J. Musilová: Připomínkovat není totéž co koncipovat. 
Z-7 Dopis 16.3.2015 ministru M. Chládkovi. 
 

1.  Uvítání. Poznámky k programu. Informace. 

1.1. Po zahájení LX. Akademického fóra ve 14:15 a uvítání jeho účastníků (Z-2) zmínil  
M. Černohorský kladné odezvy na matematicky obsažný program LIX. Akademického fóra 
s prezentacemi J. Slováka, E. Fuchse, J. Rákosníka a J. Musilové. Zvláštní pozornost vzbuzuje 
učebnice J. Slováka et al. „Matematika drsně a svižně“ o 777 stranách (je elektronicky 
k dispozici na adrese www.math.muni.cz/Matematika_drsne_svizne ) a zejména u majitelů 
prvních dvou dílů učebnice J Musilové a P. Musilové „Matematika pro porozumění i praxi 
(349 + 699) očekávání jejího dokončovaného třetího dílu. 

1.2. Byl připomenut projev (AF-LIX, Z-10) generálního ředitele Siemens Česká republika 
E. Palíška, jednak pro přínosnost specifické povahy Cen Wernera von Siemense, pro kultivaci 
vzdělávacích aktivit, jednak pro jeho podporu upřednostňování vybavenosti absolventů technik 
flexibilnímu zvládnutí  nové tematiky před aktuálním firemním zaměřením. . 

1.3. Reakci  MŠMT.zasluhuje poukaz 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.“ 

1.4. Šestimiliardový Projekt Krumlovia: V návaznosti na dopis J. Vebera, náměstka  mi-
nistra školství, mládeže a tělovýchovy (16.10.2014, č.j. MŠMT-37568/2014-1), vyjadřujícího 
zájem o informace o vývoji projektu, dojde 18.3.2015 ke konzultaci s členem Pracovní skupiny 
Krumlovia pověřeným péčí o ekonomickou oblast, mj. o dokumentech zveřejněných v mate-
riálech Akademického fóra (AF-LIX_Z-11 „Obsah Studie proveditelnosti“; AF-LX_P-4 
„Projekt Krumlovia, Studie proveditelnosti – Výtah“; AF-LX_P-5  I. Blecha, „Stanovisko 
k projektu univerzity Krumlovia“; AF-LX_Z-3 „Předložení Studie proveditelnosti“). Podle 
posledně uvedeného dokumentu měli představitelé Pracovní skupiny Krumlovia prezentovat 
Studii proveditelnosti v zastupitelstvu města Krumlova. V zápise o jeho jednání není uvedeno, 
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proč se tak nestalo. Odhlédne-li se od odborně dosud veřejně nediskuktované „mezinárodní 
interdisciplinární univerzity“, zasluhuje projekt Krumlovia nepochybně v částech odborně 
opodstatněných a reálně uskutečnitelných plné podpory nejen na místní úrovni. Na překážku 
tomu můžete být dosavadní uzavřenost do místního prostředí s důsledky patrnými v připravené 
dokumentaci.  

1.5. O přípravách akcí 2016 ke stému výročí úmrtí Ernsta Macha ve Vídni, v Praze 
a v Brně, resp. o výsledku jednání ve Vídni (23.3.2015) bude referováno na LXI. Akademic-
kém fóru 9.4.2015. 

1.6. Vedle korespondence o projektu Krumlovia (bod 1.4) zasluhuje pozornost z hlediska 
legislativních aktivit MŠMT výměna dopisů T. Zima – M. Černohorský (Z-4), s níž je spjat jak 
úvod a závěr prezentace J. Musilové (Z-5), tak příspěvek (Z-6). 

2.  J. Musilová: Podklady pro institualizaci akreditace – Fyzika. 

Prezentace (Z-5) s 32 snímky je ve srovnání s verzí distribuovanou účastníkům v úvodu 
semináře jako pracovní materiál (29 snímků) reaguje už na názor T. Zimy, uvedený v úvodu 
dopisu 4 (Z-4) a poukazující na neznalost procesu. Výklad  J. Musilové prokázal velmi dobrou 
znalost problematiky, demonstrovanou mj. i objasněním příčiny kritického názoru T. Zimy. Na 
podstatu věci, vadnou logistiku vysokoškolské legislativy uplatňovanou současným vedením 
MŠMT i řadou jeho předchůdců, poukazuje i příspěvek (Z-6), zaslaný operativně ještě v den 
konání semináře.. 

3.  Diskuse. 

V obsáhlé a obsažné diskusi s řadou vystoupení, jejichž autoři však zůstali u ústního vy-
jádření a písemně příspěvky k  Záznamu nepodali, padly podněty, na něž je vhodné reagovat. 

(1) Kolize čtvrtečních termínů Akademického fóra se čtvrtky jako jednacími dny v Radě 
vysokých škol. Je žádoucí zvážit vhodnou úpravu 

(2) V úvodním informačním bloku citovaný poukaz na možnou konvergenci dotace vy-
soké školy k nule dokonce i v případě faktického nárůstu počtu studentů. 

(3) Projekt Krumlovia. 

 (4). Logistika legislativy. 

4.  Výhled na AF-LXI. 

LXI. Akademické fórum se koná ve čtvrtek 9. dubna 2015. Program bude reagovat na 
aktuální situaci. 

 

LX. Akademické fórum skončilo v 17:10. 

 

16.3.2015 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 


