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Záznam z XXX. Akademického fóra

Alternativy legislativní logistiky
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 15. března 2012, 14:00-17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.

Na programu semináře byly tyto body:
1. Informace.
1.1. J. Zlatuška: Věcné záměry zákonů o vysokých školách – aktuální dění.
1.2. J. Smítal:
Přežijí reformu excelentní centra na menších univerzitách?
1.3. J. Musilová: Tvorba koncepcí a konkrétních pravidel hodnocení vědy uvnitř akademické
obce – alternativa vysoce nákladných projektů?
1.4. Vyjádření představitelů Legislativní rady vlády a Rady pro výzkum, vývoj a inovace
k problému legitimity/nelegitimity Předsednictva RVVI. Důsledky pro rozpočet.
1.5. Alternativy v legislativní logistice.
2. A. Gajdůšková: Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací.
3. Diskuse. Výhled na XXXI. Akademické fórum.
Po zahájení ve 14:15 a uvítání M. Černohorským byl připomenut památný 28. březen 1862 jako
den, kdy studenti Karlo-Ferdinandovy univerzity založili Spolek pro volné přednášky z mathematiky
a fysiky, dnešní Jednotu českých matematiků a fyziků, společnost, která za půldruhého století své
existence nejednou, v dobách poklidných i vzrušených a těžkých, osvědčila vůli a schopnost přispět
k opravdové vzdělanosti a obecné kultuře. Letošní jubilejní rok tuto tradici potvrdí.
1. Z podaných informací zasluhuje zvláštní pozornost Usnesení Studentské komory Rady

vysokých škol č. 12/3/3 ze dne 10.3.2012 ve věci Fakulty právnické ZČU v Plzni:
„Studentská komora Rady vysokých škol odsuzuje postup Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ve věci Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Považuje jej za
účelové využití komplikované situace studujících a vyučujících Fakulty právnické
Západočeské univerzity pro precedentní politický zásah do nezávislosti Akreditační komise,
který do budoucna může vést k dalšímu zpochybňování její činnosti.
Postup ministra školství při prodloužení akreditace magisterského studijního programu
Právo a právní věda FPR ZČU dokazuje, že obavy z dopadu navrhované reformy vysokých
škol na akademické svobody a nezávislost vysokoškolského prostředí jsou zcela oprávněné.“
1.1, 1.2, 1.3. Informativní vystoupení J. Zlatušky, J. Smítala a J. Musilové reagovala s navázáním
na dřívější semináře (http://cms.jcmf.cz./osov/) na aktuální stav v oblastech charakterizovaných jejich
názvem.
1.4. Oficiální vyjádření Legislativní rady vlády k legitimitě Rady pro výzkum, vývoj a inovace se
nepodařilo získat ani přímo, ani prostřednictvím sekretáře RVVI. Situaci objasňuje připojený
korespondenční příspěvek „Nelegitimita Rady pro výzkum, vývoj a inovace“. Odezvy na něj budou
předmětem jednání Akademického fóra a zveřejněny v Záznamech. Je třeba (1) objasnit, proč Rada
sama záležitost, která je administrativně tak nenáročná, dosud nevyřídila, když její nelegitimita
vede k dalším nezákonnostem, a (2) dosáhnout nápravy oslovením k tomu kompetentních orgánů.
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2. „Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací“ byla přílohou k pozvánce. Diskuse
o ní se nekonala, protože pro nepředvídaně dlouhé jednání Senátu Parlamentu ČR, jehož je PaedDr.
Alena Gajdůšková místopředsedkyní, se po předchozím časovém posunu její prezentace muselo od ní
nakonec vůbec upustit. K prezentaci a diskusi dojde po sjednání nového termínu.
3. Čas vyhrazený k diskusi mohl být velmi efektivně využit k obsáhlé diskusi s náměstkem
ministra Ivanem Wilhelmem. Diskuse znovu potvrdila principiální vadnost logistiky tvorby základní
zákonné normy pro vysoké školy, s níž se dosud žádné vedení ministerstva během posledních let
nedokázalo vyrovnat, přestože při odborném přístupu by to bylo velmi snadné, jak už po více než tři
léta prokazují četné materiály Akademického fóra. Situace má obdobné znaky jako v některých jiných
oblastech, v nichž se uplatňují nežádoucí vlivy na fungování vrcholných orgánů veřejné správy. Tuto
problematiku, logistiku s efektivním uplatněním odbornosti, znovu uvede XXXI. Akademické fórum
(čtvrtek 26.4.2012).
XXX. Akademické fórum skončilo v 17:30.
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz
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