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Stanovisko občanského sdružení Fórum Věda žije! k věcnému záměru Návrhu změny zákona  
o vysokých školách a probíhajícímu legislativnímu procesu. 

 
 

Občanské sdružení Fórum Věda žije! vyslovuje k věcnému záměru Návrhu následující připomínky: 
 
 
Příprava Návrhu probíhala netransparentně a bez účasti akademické veřejnosti. Ministerstvo 

následně stanovilo natolik krátké termíny připomínkovacího řízení, že dotčeným institucím a odborné 

veřejnosti téměř znemožnilo koncepčně reagovat. Dostatek času ostatně není ani pro řádné 

zapracování dodaných námitek. Způsob, jakým MŠMT „vypořádalo“  koncepční připomínky v rámci 

prvního připomínkovacího kola, je nepřijatelný. Kritika zásadních sporných bodů nebyla reflektována, 

provedeny byly pouze „kosmetické úpravy“. 

 

 

Po obsahové stránce je navrhovaný dokument principielně vadný a nekoncepční. Žádoucí 

zkvalitnění systému terciárního vzdělávání a podmínek vědy a výzkumu v České republice nepřináší. 

Navrhované úpravy jsou selektivního rázu, často neodůvodněné a nedomyšlené. Místo komplexního a 

systémového řešení je zřejmým cílem komercializace a částečná privatizace vysokého školství, což 

mimo jiné může – v rozporu s vládními proklamacemi – stimulovat korupční mechanismy v této 

společensky významné oblasti.  
 
 

Nejspornější body, jež zůstaly přes všechny výhrady zachovány i ve druhé etapě připomínkovacího 

procesu věcného záměru zákona: 
 
Diverzifikace vysokých škol. Jakožto „základní pilíř reformy terciálního vzdělávání“ není  

v dokumentu adekvátně specifikována (úvodní část B). 

 
Omezení samosprávy VŠ a akademických svobod. Marginalizace role akademického senátu (body 

15, 16, 17 a násl.). 

 

Marginalizace odbornosti jako kritéria členství ve vědeckých radách.  
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Přes rapidní nárůst poplatků za studium oslabení pozice studenta (bod 17). 

 

Zavedení správní rady coby orgánu vybaveného rozsáhlými pravomocemi ve věcech strategického 

řízení (bod 18). Nominační kritéria členství ve správní radě nejsou specifikována. Přítomnost 

„externistů“ (veřejná, státní správa, soukromé firmy) může vést jak ke střetu zájmů, tak ke korupčním 

kauzám.  

 

Devalvace pedagogických titulů. Docentury bez obhajoby habilitační práce a pedagogické praxe, 

pouze za „výsledky z předchozího působení v příslušné odborné praxi“ (bod 25). 

 
Devalvace vysokoškolské kvalifikace prvního i druhého stupně: vypuštění státní závěrečné 

zkoušky, zkrácený studijní program (bod 46). 

 

Ustanovení vágně definované „Agentury pro kvalitu vysokého školství“ s nejasnými kompetencemi 

(bod 65). 

 
Vzhledem k výše uvedeným výhradám požaduje Fórum Věda žije! vznik nového věcného návrhu, 
na jehož tvorbě by se od počátku podílela akademická obec. Aktuální návrh fatálně ohrožuje kvalitu 
vysokého školství, zároveň ovšem ani nezaručuje úsporu vynakládaných veřejných finančních 

prostředků. Zcela nepřijatelnými jsou pak snahy o narušení samosprávnosti a politické 
nezávislosti vysokých škol – tedy institucí, jež jsou nedílnou součástí demokratické a kulturní a 

vzdělané společnosti. 
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