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Tisková zpráva  
 
Odborná skupina Organizace výzkumu, která působí při Jednotě českých matematiků a 
fyziků, pořádá pravidelné semináře pod názvem Akademické fórum, věnované aktuálním 
otázkám vzdělávání a vědy. Účastníci semináře dne 14.4.2011 se zabývali návrhem věcného 
záměru zákona o vysokých školách, který předložilo MŠMT k diskusi. Konstatovali, že 
dosavadní způsob přípravy návrhu věcného záměru zákona je nevyhovující. Než takto 
pokračovat, bylo by lepší pouze novelizovat některá ustanovení stávajícího zákona. 
 
 
Komentář 
 
Tiskovou  zprávu byla zaslal místopředsedad OS Organizace výzkumu ČFS JČMF RNDr. Jiří 
Rákosník, CSc., České tiskové kanceláři  15.4.2011 jako přílohu k dopisu, v němž se mj. 
uvádí: 
„...dovoluji si Vám poslat kratičkou zprávu o včerejší akci, 
kterou jsme pořádali v rámci sérií seminářů nazvané Akademické 
fórum. Semináře věnované problematice vzdělávání a vědy, ze-
jména jejich legislativy a řízení, pořádá naše odborná skupina 
již třetím rokem. Účastní se jich zájemci z různých kruhů – 
vědeckých, pedagogických i politických, objevují se tam 
současní i bývalí rektoři, zástupci občanských iniciativ apod. 
Záznamy a materiály ze seminářů jsou rozesílány na stovky 
adres včetně premiéra a členů vlády, poslanců, senátorů, 
oficiálních představitelů vysokých škol a Akademie a mnoha 
dalších. Naším cílem není nahradit nečinnost odpovědných 
orgánů, ale zkoumat stav věcí, poukazovat na nedostatky a 
podněcovat k aktivitě ty, kdo by v tomto směru aktivní být 
měli a nejsou popř. jsou nevhodným způsobem. Snažíme se 
výhradně o odborný, nikoli politický přístup. Podrobnější 
informace http://cms.jcmf.cz/osov/odborne_akce.html. ...“ 
 
K tomu je třeba poznamenat, že Akademické fórum nezůstává u pouhých poukazů na 
nedostatky, jak prokazují obecně dostupné materiály ze dvou desítek dosavadních seminářů 
s řadou nejen námětů, ale i konkrétně propracovaných návrhů na řešení. Odezva z kom-
petentních, jmenovitě oslovených vrcholných orgánů státní správy a akademických institucí 
byla dosud až na ojedinělé výjimky nulová, a to i v případech, kdy se v dané věci vědomě 
schvalují normy na základě materiálů, jejichž odborná vadnost byla v připomínkovém řízení 
i pro neodborníka srozumitelně prokázána. 


