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Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti  Jednoty českých matematiků a fyziků 
AF-LXIII                                               Akademická samospráva                                         11.6.2015 

 
 

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

 

Akademická samospráva 
 

Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek  11. června 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-LXIII. 
Z-1   Záznam z AF-LXIII. 
Z-2   Účastníci AF-LXIII. 
Z-3   Vyjádření k maturitní úloze z matematiky 2015. 
Z-4  P. Tuleja: Regionální funkce vysokých škol v makroekonomickém modelu ČR.  
Z-5  F. Křepelka: Obsah knihy Česká akademická obec na scestí.  
Z-6  J. Staša: Veřejné vysoké školy  –  autonomie, nebo samospráva? 
Z-7  Projekt Krumlovia. 
P-1  LXIV. Akademické fórum Výuka matematiky, čtvrtek 10. září 2015,  
        LXV. Akademické fórum Maturita z matematiky 2015–2030, čtvrtek 15. října 2015.  
P-2  J. Musilová: Výuka matematiky a přesnost matematického vyjadřování. 
P-3 J. Rákosník: Připomínka ediční a vzdělávací činnosti JČMF v 1. polovině 20. století.                             
  

1.  Zahájení. Uvítání. Informace.  

Program 
LXIII. Akademické fórum zahájené ve 14:15 M. Černohorským  uvítáním jeho účastníků  

(Z-2) mělo v souladu s názvem Akademická samospráva těžiště  ve výkladech  právníků 
z Masarykovy univerzity.(Z-5)  a z Univerzity Karlovy (Z-6). Předřazena byla expozice  
specifického ekonomického tématu (Z-4) v pohledu rektora Slezské univerzity v Opavě, 
vnímané obecně jako typický příklad regionální univerzity.  

Seminární korespondence 
V seminární korespondenci dominovala zcela jednoznačně tematika maturitní zkoušky 

z matematiky, konkrétně stanoviska ke korektnosti zadání testové úlohy 22 a s tím spojené 
problematiky. Podstatná část korespondence je shrnuta v rozsáhlé příloze Z-3 (19 s). Její úvod, 
reagující na rozporuplné vyznění souboru jednotlivých vyjádření, lišících se antipodicky jak  
u nepochybně zkušených, velmi dobrých učitelů, tak mezi profesionálními matematiky  
i fyziky, slibuje objasnění problému a konstruktivní východisko při nejbližší příležitosti, tj. na 
zářijovém LXIV. Akademickém fóru Výuka matematiky.  

Novela 
V průběhu úvodního informativního bloku s řadou informací a poukazů na aktuální témata 

byl požádán předseda Výboru předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělový-
chovu;J. Zlatuška o informaci o novele zákona ovysokých školách, jak se jeví po dopoledním 
jednání Výboru. V obsažném výkladu byl charakterizován současný stav.  
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Krumlovia (poseminární informace Z-7) 
Rada města Český Krumlov navrhla Zastupitelstvu nepokračovat v jednání se společností 

Institutions for the Future, s.r.o., tj. konkrétně s doc. Assenzou, jednatelem a jediným 
společníkem společnosti. Zastupitelstvo  návrh přijalo. Projekt Krumlovia tím zřejmě končí, jak 
lze soudit z položek rozsáhlého podkladového materiálu, zveřejněného na webových stránkách 
města Česský Krumlov. Materiál dává nahlédnout do problematiky aktivity, která svýmu 
specifickými rysy, včetně bezmála šestimiliardového rozpočtu projektu, vyvolala v posledních 
dvou letech občasné vzedmutí zájmu. 

 
2.  Pavel Tuleja: Regionální funkce vysokých škol v makroekonomickém modelu ČR. 

Prezentace (Z-4) se zajímavými údaji exponovala problematiku vyžadující časově větší než 
programovaný rozsah a zejména možnost diskuse. Může být užitečné věnovat tématu zvláštní 
seminář. 

 
3.  Filip Křepelka: Česká akademická samospráva na scestí. 

Byl podán výklad k vybraným partiím z autorovy stejnojmenné knihy, která již byla 
přílohou Z-8 k Záznamu z AF-LXII.  Obsah knihy, tam neuvedený, je zde připojen jako příloha 
Z-5. Jde mj. o doklad, že vysokoškolská legislativa za celých posledních dvacet let 
nezareagovala na odeznělost aktuálnosti a smysluplnosti některých ustanovení bezprostředně 
polistopadového zákona o vysokých školách.     

 
4.  Josef Staša: Veřejné vysoké školy  –  autonomie, nebo samospráva? 

Poseminárně zaslaná osnova výkladu je v příloze Z-6. Je z ní patrná obsahová náročnost 
problematiky, vyžadující pro dostatečnou srozumitelnost u jednotlivých bodů výklad, tak jak se 
u dílčích témat stalo na semináři. 

 
5.  Diskuse. 

Z intenzívní diskuse nebyly písemně předloženy a ani poseminárně zaslány žádné diskusní 
příspěvky. 
 
6.  Výhled na LXIV. Akademické fórum. 

Pro podzimní údobí byla avizována témata Výuka matematiky a Maturity z matematiky. 
Program sjednaný V poseminárních dnech pro zářijové Akademické fórum je uveden v připoje-
né pozvánce (P-1) spolu s charakteristikami dvou příspěvků (P-2, P-3). 

 
7.  Závěr. 

      Kolize vážného zájmu o pokračování diskuse s časovým údajem 17:00 byla řešena dohodou 
s oficiálním ukončení semináře v programovanou dobu. Polovina účastníků pak v diskusi 
pokračovala ještě po celou hodinu do 18:00. 
 
LXIII. Akademické forum skončilo v 17:00. 
 
27.6.2015 
 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 


