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Věc. (1) Pozvánka na XIX. Akademické fórum „Pozice rektora samosprávné univerzity“, 

Praha, 17. března 2011. 
(2) Anketní průzkum názorů na postup při výběru rektora. 
(3) Záznam z XVIII. Akademického fóra „Etika – Legislativa – Diverzifikace“. 

 

Přílohy: 

AF-XIX_Pozvánka-Program 
AF-XVIII_Záznam 
AF-XVIII_Příloha k Záznamu 
Diskuse 2009 (Názory předsedů AS na volbu rektora, Tři modely přípravy zákonů.) 

 

Vážení adresáti, 

dovoluji si Vám poslat spolu se Záznamem z XVIII. Akademického fóra „Etika  – 
Legislativa  –  Diverzifikace“ pozvánku na XIX. Akademické fórum  „Pozice rektora 
samosprávné univerzity“.  

V únoru 2009 se v předmětné věci vyjádřili předsedové Akademických senátů sedmi 
vysokých škol (příloha Diskuse k BKTV 2009). 

 
V Pracovním návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách (PNVZZ) jsou uvedeny 

pro jmenování rektora dvě varianty (PNVZZ, oddíl C – návrh věcného řešení, bod 16 Rektor): 

„Pro veřejné vysoké školy zákon upraví dva postupy výběru rektora, z nichž statut vysoké 
školy jeden určí: 
A) Rektora vysoké školy jmenuje správní rada vysoké školy na návrh akademického senátu. 
B) Rektora vysoké školy jmenuje správní rada vysoké školy na základě výběrového řízení a 
po vyjádření akademického senátu.  
Neurčí-li statut vysoké školy jinak, bude se postupovat podle varianty A.“ 
 

Adresáti , kteří chtějí projevit svůj zájem (na problematice je zainteresována zcela 
převážná většina z více než 400 adresátů), jsou srdečně zváni k vyjádření svého názoru 
operativním sdělením na seminární adresu  cernohorsky@physics.muni.cz s využitím některé 
z těchto možností: 

 
(1) Podporuji variantu A. 
(2) Podporuji variantu B. 
(3) Podporuji jiný postup. (Konkretizace vítána., vyjádření je však signifikantní i bez ní.) 
(4) Místo některé z  možností 1, 2, 3 sděluji: ... 
 
O výsledku bude podána zpráva na XIX. Akademickém fóru 17.3.2011.. 
 
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF  
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz 
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   Adresáti bcc: 

    1.  RNDr. Petr Nečas, předseda Vlády České republiky, předseda RVVI 
    2.  Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
    3.  JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti, předseda Legislativní rady Vlády ČR 
    4.  Zákonodárci  
    5.  Rada pro výzkum, vývoj a inovace  
    6.  Akreditační komise  
    7.  Rada pro reformu vysokoškolského vzdělávání  
    8.  Rada projektu Reforma terciárního vzdělávání  
    9.  Rada vysokých škol  
10.  Předsedové Akademických senátů  
11.  Česká konference rektorů  
12.  Prorektoři pro vědu a výzkum   
13.  Asociace emeritních rektorů  
14.  Akademie věd ČR  
15.  Učená společnost ČR  
16.  Rada vědeckých společností ČR  
17.  Rada veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu 
18. Kolegium rektora Západočeské univerzity v Plzni 
19. Kolegium rektora Masarykovy univerzity 
20. Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka Právnické fakulty MU 
21. JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., předsedkyně Akademického senátu Právnické fakulty MU 
22. Etická komise ad hoc Právnické fakulty MU 
23.  Jednota českých matematiků a fyziků  
24.  Česká matematická společnost  
25.  Česká fyzikální společnost  
26.  Účastníci Akademických fór 
27.  Zainteresované instituce  
28.  Zainteresovaní jednotlivci 
 
 
 
 
 


