
Zastavení I.  

 

POLITICKÉ PERLY 

„Každý ví, že školy usilují primárně o extenzi počtu studentů a o extenzi vědeckých 
a pedagogických titulů u svých učitelů, o tom si štěbetají vrabci na střeše, neboli 
reforma je nezbytná.“  

Václav Klaus (novinky.cz, 24. 12. 2012) 

Václav Klaus se mýlí i v tom, že všechny vysoké školy usilují o co nejvyšší počet 
studentů. Rektor UK Václav Hampl, „rebel číslo 1“, říká: „ Jestli si někdo myslí, že 
my jsme blažení, když jsme zavaleni počty studentů, na které nám klesá veřejné 
financování, tak tedy s dovolením opravdu nejsme. My jsme první, kdo by opravdu 
chtěl koncentraci na kvalitu, přesun důrazu z kvantity na kvalitu.“ Opačný postoj 
než Klaus školám vyčítá. Pravdu má jistě u části škol. Ale ne všude. 

"Zavřeme se klidně na několik dní a budeme jednat tak dlouho, dokud se 
nedohodneme," 

Petr Nečas (idnes.cz, 17. 2. 2012) 

Co tak najednou…návrh věcného záměru zákona byl do vlády předložen bez 
předchozího projednání s reprezentacemi VŠ. (tímto došlo k porušení zákonné 
povinnosti MŠMT dle zákona č. 111/1998 Sb. § 92 odst. 3) 



Zastavení II. 

 

Akreditace 

„T řeba kdo bude jmenovat akreditační komisi nebo kolik bude mít akreditační 
komise členů. V případě akreditací je to škoda, protože debata vypadala nadějně. 
V akademickém světě převládá názor, že se systémem akreditací se něco stát 
musí.“ 

Jakub Fischer (Profit.cz, 8.2.2012) 

„Návrh přináší velká rizika omezení samosprávy veřejných vysokých škol, 
velmi nedostatečně a zmatečně řeší klíčovou problematiku akreditací a hodnocení 
kvality, místo stávajících habilitací a profesorských řízení přináší systém 
nedomyšlený a neuvěřitelně komplikovaný systém funkčních míst.“ 

Václav Hampl (iDNES, 25.01.2012) 

Nový úřad bude mít vlastní rozpočtovou kapitolu ze státního rozpočtu, a 
přesto bude za akreditace vybírat finance. Samotné zřízení nového úřadu bude 
poměrně finančně náročné. Samotné naznačení struktur Národní akredita ční 
komise a jejich kompetenčních vztahů je poměrně nejasné a mohlo by špatnou 
legislativní úpravou dojít k vážným a nevratným zásahům do fungování univerzit 
v ČR. 



Zastavení III.  

 

Tzv. „ŠKOLNÉ“ 
"Považuji studium ne na základní, ani na střední škole, ale studium na vysoké 

škole zadarmo za parazitování studentů na zbytku naší společnosti."  

Václav Klaus (iDNES.cz 7.12.11) 

Přestože V. Klaus považuje zavedení školného za nezbytnost, nesouhlasí 
aby se stalo primárním zdrojem financování českých VŠ. Ale označit 
paušálně veškeré studenty za parazity nebylo zcela férové. 

„Školné není asociální. Naopak, asociální je spíš současný stav, myslí si 
ministr školství Josef Dobeš“      

(Aktuálně.cz 1.2.2012) 

"Dnes nemáme studium zadarmo, platí ho každý ze svých daní. Co je na tom 
sociálního, když školné platí prodavačka v Kauflandu u pokladny, když ho platí 
mladý klempíř, který leze po střechách, když ho platí rodina, která má více dětí a 
ani jedno nestuduje?" 

      Josef Dobeš (Aktuálně.cz 14.2.2012) 

Co je víc sociálnějšího, než když společnost podporuje jednotlivce? 
Prodavačka z Kauflandu asi už skutečně studovat nebude, ale co její děti? 



Zastavení IV.  

 

Finační pomoc studentům (FPS) 
„… všichni studenti na vysokých školách měli platit školné ve výši stanovené 

danou školou. Po dobu standardní doby studia by přitom zákon garantoval maximální 
výši takto stanoveného školného v hodnotě 10 000 Kč za semestr…“   

                               Věcný záměr zákona o FPS 

„Je také nutno upozornit, že ve všech zemích, kde bylo takto „zastropované“ 
školné zavedeno, se po krátké době začalo skokově zvyšovat (v Anglii v průběhu deseti 
let o 900 %) a zároveň s tím výrazně klesaly veřejné výdaje na vysoké školství.“ 

Stručný průvodce „reformou“ vysokých škol 

„Studenti si na školné budou moci brát půjčky – podle věcného záměru zákona o 
finanční pomoci studentům by úroky z této půjčky spláceli okamžitě po ukončení 
studia, samotnou půjčku pak po dosažení hrubé měsíční mzdy ve výši alespoň 
dvojnásobku mzdy minimální, tj. v současnosti 16 000 Kč“…záměr zákona o FPS není 
připraven, dnes má faktický návrh 1,5 strany!!! 

                                  Věcný záměr zákona o FPS 

Návrh obsahuje variantu školného, která nepovede ani ke zvýšení motivace 
studentů, ani k nárůstu kvality vysokého školství. Vzhledem ke snižování výdajů 
na vysoké školy školné ani nezlepší finanční situaci vysokých škol. Na návrhu 
vydělá pouze bankovní sektor. 



Zastavení V.  

 

HODNOCENÍ KVALITY 

„Vysoké školy budou jako součást svých vnitřních předpisů definovat tzv. „vnitřní 
systém zajišťování kvality“, který by měl obsahovat obecné nastavení procesů s 
kvalitou souvisejících (pravidla pro habilitace, kariérní řád, způsob vytváření nových 
studijních programů, ale i studentské hodnocení výuky, jakési výstupní testy pro 
zjištění kvality absolventů či jejich zaměstnatelnosti.“ – NIKDE NENÍ 
DEFINOVÁNO  

Věcný záměr zákona o VŠ 

Na základě posouzení tohoto vnitřního systému získá škola na deset let tzv. 
„institucionální akreditaci“, která ji oprávní provádět výuku v určité oblasti či 
oblastech vzdělávání. 

Věcný záměr zákona o VŠ 

Návrh nového systému zajišťování kvality vysokých škol je nekoncepční a 
nedopracovaný, zároveň se ale jedná o radikální změnu, které se budou muset vysoké 
školy přizpůsobit. Přizpůsobování se nedodělku nepovede ke zvýšení kvality, ale pouze 
k chaosu.  

Stručný průvodce „reformou“ vysokých škol 



Zastavení VI.  

 

HABILITACE  
„…„docent“ a „profesor“ znamenat funkční místo, tedy typ pracovní smlouvy, 

kterou VŠ s pracovníkem uzavírá, na druhé straně má být uzavření takové pracovní 
smlouvy vázáno na existenci „habilitace“ daného pracovníka…to znamená, že tyto 
tituly již nebudou akademické (vědecké) hodnosti, ale budou vázány „pouze“ na pozici 
daného pracovníka na univerzitě… 

Habilitací se rozumí v principu podobný institut, jak ho známe nyní, až na jeho lokální 
působnost (habilitaci nutně uznává pouze škola, na které byla udělena, ostatní školy se 
mohou rozhodnout, zda ji uznají či nikoli) 

Současní docenti a profesoři se mají stát automaticky „docenty“ a „profesory“ podle 
nového zákona…kde je požadovaná změna“ 

Věcný záměr zákona o VŠ 

 „Současný systém funguje motivačně. Postupem v „akademické hierarchii“ a 
související prestiží se tak částečně nahrazuje mnohdy podprůměrné ohodnocení. 
Navrhovaný systém takovouto roli neplní, neboť iniciativa k ustanovení docentem či 
profesorem není v rukou samotného pracovníka, ale v rukou instituce. 

Návrh mění „tituly“ docentů a profesorů na funkční místa. Tím způsobí 
zakonzervování současného stavu a výrazně omezí motivaci mladých akademických 
pracovníků.“ 

Stručný průvodce „reformou“ vysokých škol 



Zastavení VII. 

 

USTANOVENÍ RADY VEŘEJNÝCH ŠKOL 
 „...jedna třetina členů rady jmenována na návrh rektora, jedna třetina na návrh 

akademického senátu a jedna třetina na návrh ministra s přihlédnutím k reprezentaci 
relevantních společenských zájmů...“ 

     Věcný záměr zákona o VŠ 

Jsou snad akademické senáty v dnešní podobě plošně chápány jako 
nedůvěryhodné? Jejich jednání jsou veřejná, pokud skutečně neplní funkci, jejich 
kontrolou je sama akademická obec, veřejnost a vedení univerzity, nač ještě Rady 
veřejných škol? Proč jsou omezovány kompetence akademické obce na úkor 
Rady, která z velké části nic s univerzitou nemusí mít , snad krom partikulárních 
politických zájmů?¨ 

 

„Externí aktéři nemají žádnou motivaci k zodpovědnému řízení svěřené VŠ“ 

     Stručný průvodce „reformou“ vysokých škol 

 



Zastavení VIII.  

 

RADA VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY 

 aneb  

jak ministerstvo šlape na akademické svobody? 
 

"My se obáváme toho, že pokud projde věcný záměr zákona o vysokých školách v 
té podobě, jak je navržen, tak třetina členů správní rady bude jmenována ministrem, a 
ta bude mít jednoznačné politické zadání. Je to snaha ty vysoké školy řídit, podřídit je 
politickému jednání a zrušit akademické svobody, jestli tam jsou," 

Petr Konvalinka, (TN.cz, 23. 1. 2012) 

„Samotný Akademický senát bude mít méně pravomocí na úkor Rady vysoké školy 
a u fakultních senátů není ani jisté, zda i nadále zůstanou, ani zda v nich bude moci být 
alespoň ona třetina studentů.“ 

http://lemur.mu (30. 10. 2011) 

Rada veřejné vysoké školy předkládá návrh na jmenování rektorem, přestože jej 
volí Akademický senát. Rada může se senátem nesouhlasit a kandidáta 
odmítnout, což je hrubý zásah do akademických svobod. Nemyslíte? 
 



Zastavení IX.  

 

RADA VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY  

Počin nebo ZLOČIN? 

 
„I kdyby někteří z té třetiny tací byli, pořád tu jsou dvě třetiny jmenované senátem 

a rektorem. Nedovedu si představit, že menšina by směřování školy natolik mohla 
ovlivnit.“ 

Rudolf Haňka, (Deník.cz, 28. 1. 2012) 

„Prvním je omezení studentů, druhým, a možná větším, je, že těmi lidmi „zvenku“ 
budou místní mafiáni, z rad vysokých škol budou trafiky pro politické zkrachovalce a 
ze škol povedou tunely s penězi. Jistě pamatujete pokus o privatizaci fakultních 
nemocnic.“ 

Pavel Ripka, Lidové noviny, Orientace (28. 1. 2012) 

 

Vzhledem k absolutní neprovázanosti RADY s akademickou obcí univerzity 
může chod a také směřování univerzity jít zcela opačným směrem, než bude chtít 
akademická obec. (1/3 rektor, 1/3 ministr a jen 1/3 AS!)  



Zastavení X.  

 

POLITICKÉ PERLY 

 „…jsem velmi pobouřen tím, co si akademický svět v tuto chvíli dovoluje.“ 

Václav Klaus (novinky.cz, 24. 1. 2012) 

Není snad obrana demokracie nejvyšším občanským ideálem? Akademický svět 
má právo udržet si své svobody a nikoliv jen přihlížet jak tento pilíř demokracie 
rozkrádají místní oligarchové. 

„O tom, že se naše vysoké školství nenachází v dobrém stavu, že neprodukuje ani 
kvalitní vzdělávání, ani vědu, se nemusíme přesvědčovat.“ 

Václav Klaus (novinky.cz, 24. 1. 2012) 

Stav českého vysokého školství je věc jedna a reforma věc druhá. V mnohém tzv. 
reforma reformuje „dob ře fungující“ a naopak neřeší to potřebné. Nikdo nechce 
polemizovat s V. Klausem, že české školství, a nejen to vysoké, potřebuje reformu, 
ale generalizovat a zjednodušovat jako nezkušený primán víceletého gymnasia, to 
by si snad pan profesor mohl odpustit. Není snad i on jako člen akademické obce 
odpovědný za tento stav? Právo na svůj vlastní názor je výsadou demokracie pane 
prezidente! 



Zastavení XI. 

 

OMEZOVÁNÍ VÝSADNÍCH PRÁV AKADEMICKÝCH 
SENÁTŮ UNIVERZIT  

„...Rada bude po předchozím schválení akademickým senátem na návrh rektora 
schvalovat statut a dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a jejich změny a na návrh 
rektora a po vyjádření akademického senátu též rozpočet veřejné vysoké školy; bude 
vykonávat působnost při jmenování a odvolání rektora...“ 

Věcný záměr zákona o VŠ 

Senátoři jsou lidé znalí poměrů na univerzitě, byla jim dána důvěra 
akademickou obcí, aby rozhodovali o zásadních věcech, které se na univerzitě 
odehrávají. Nyní toto právo ztratí, jelikož se budou pouze vyjadřovat 
k záležitostem, které dříve přímo ovlivňovali. Proč?  

 Rada “schvaluje statut vysoké školy, její rozpočet a navrhuje prezidentovi 
republiky kandidáta na rektora. Akademická obec tak zejména v případě schvalování 
statutu – „ústavy“ vysoké školy – ztrácí svůj samosprávný charakter.“   
  

   Stručný průvodce „reformou“ vysokých škol 



Zastavení XII. 

 

STUDENTI PRYČ Z AKADEMICKÝCH SENÁTŮ 
 „ ...Zastoupení akademických pracovníků a studentů bude odpovídat typu vysoké 

školy, přičemž třetinu členů akademického senátu budou tvořit studenti...“ 

     Věcný záměr zákona o VŠ 

Proč má být počet studentů striktn ě vymezen? Jedná se o jasný signál že 
studenty ministerstvo nepovažuje za kompetentní součást akademické obce a 
hodlá omezit jejich vliv. Studentů dnes v akademických senátech může být 1/3 až 
1/2  (V AS UJEP jsou 2/5). Kdy to komu ublížilo, že stát striktně vydělí studentům 
v senátu jen 1/3? Neberte vysokým školám právo rozhodnout, jak jsou pro ně 
studenti důležití! 

„První (pozn. zákon) umožňuje omezení role studentů v samosprávě VŠ a zároveň 
jim klade novou povinnost, totiž školné.“ 

     Prohlášení strany zelených  (Praha 17. 11. 2011) 

Když by se měl student spolupodílet na financování univerzit, neměl by mít 
tedy právo rozhodovat více o chodu vysokých škol, než tomu bylo doposud?  



Zastavení XIII.  

 

REKTOR NAVRHUJE 1/3 RADY VŠ A TA MU PAK 
UDĚLUJE ODMĚNY? 

 

„…dnes Správní rada neschvaluje Statut vysoké školy, ani její rozpočet, ani 
její dlouhodobý záměr, ani neovlivňuje volbu rektora.“ 

Václav Hampl (iDNES.cz, 25. 01. 2012) 

„Veřejné vysoké školy tak bude kontrolovat orgán, který bude jmenovat 
ministr a do kterého nebudou moci vstoupit akademičtí pracovníci (nebo studenti) 
dané vysoké školy. To fakticky znamená minimalizaci autonomie českých 
veřejných vysokých škol a zásadní posílení jejich podřízenosti vládě ČR, 
respektive aktuální politické garnituře.“ 

Deník Referendum, 29. 11. 2011 

 

V prostředí ČR nemůže tento model fungovat, aniž by zde nebyla snaha o zneužití 
jistých zájmových skupin. Nebo jsme se stále nepoučili? 



Zastavení XIV.  

 

OMEZENÍ autonomie VŠ 
 

"Do akademického života znamená navrhované znění významný průlom. 
Nabourává výrazným způsobem autonomii vysokých škol." 

Irena Maura Novotná, (blog.iDNES.cz, 11. 1. 2012) 

„Autonomie akademické půdy je již téměř tisíciletí chápána jako základní 
podmínka svobodného rozvoje kritického myšlení, která udržuje vzdělanost lidstva 
navzdory společenským a politickým turbulencím. Není náhodou, že jedním z prvních 
kroků totalitních režimů 20. století byla likvidace této svobody,“  

Novinky.cz (20. 1. 2012) 

„Poprvé se o radách vysokých škol zmínil ministr školství Josef Dobeš minulý 
týden na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. „Tam je velký prostor pro 
průmysl a ekonomy, aby mluvili do koncepce vysokých škol," překvapil Dobeš. Věcný 
záměr zákona chce předložit vládě koncem října a do června 2012 má být hotové 
paragrafové znění.“ 

Parlamentní Listy.cz (14. 10. 2011) 


