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Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 15. září 2016, 14:00-17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Přílohy:
Z-0 Průvodní dopis k Záznamu z AF-LXXIV.
Z-1 Záznam z AF-LXXIV.
Z-2 Účastníci AF-LXXIV.
Z-3 J. Musilová: Hodnocení vědy v ČR: historie a perspektivy.
Z-4 J. Rákosník: K perspektivám hodnocení vědy: Co lze očekávat od nové metodiky?
..
1. Zahájení. Uvítání. Informace.

Po zahájení ve 14:15 a uvítání účastníků (Z-2) sdělil M. Černohorský tyto informace:
1.1. V nadcházejícím podzimním období se se má připravit pro hodnocení vědy a výzkumu
Metodika 17+. Seminář AF-LXXIV připomíná několikaleté působení Rady pro vědu,
výzkum a inovace, poznamenané nereagováním na opakovaná upozornění na odborné
nedostatky a škodlivost „kafemlejnku“, jak to uvádí i v mezinárodním kontextu zpráva
Technopolis, jejíž nákladně získané závěry byly rovněž prakticky ignorovány.
Bylo zmíněno i dva roky trvající porušování zákona vysokými ústavními činiteli v jejich
postavení nejvyšších představitelů Rady.
Závažným nedostatkem v činnosti Rady byl nezájem o zpětnou vazbu a nereagování při
upozornění na vadné prvky v její činnosti. Poradní orgány, jak kolektivní, tak individuální,
buď neplnily své poslání (o činnosti poradců se nic konkrétního neví), nebo jejich názory a
doporučení nebyly uplatňovány.
1.2. V pozvánce není uveden referent u bodu 3. K perspektivám hodnocení vědy: Co je
žádoucí očekávat od nové metodiky. Potřebné materiály získal a výklad podá Jiří Rákosník.
1.3. Pro říjnové LXXV. Akademické fórum (čtvrtek 13.10.2016) je avizováno téma „Podivnosti české
akademické samosprávy“. Podtitul „Revize legislativy akademické samosprávy“ charakterizuje jeho
důležitý aspekt, Informativně obsažný vhled se získá z přílohy k pozvánce, připravované k rozeslání
v posledním zářijovém týdnu.
1.4. Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF podle sdělení na XVIII. semináři o
filosofických otázkách matematiky a fyziky, konaném ve dnech 22.-25. srpna 2016 na Gymnáziu ve
Velkém Meziříčí, své další semináře zaměří na problematiku školské matematiky a fyziky. Půjde
o konkrétní postupy při výuce.
1.5. Slavnostní zahájení akademického roku 2016/2017 se koná 29.10.2016 na Akademii múzických
umění v Praze. Součástí programuje i diskuse s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy
K. Valachovou a s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádkem.

1.6. Výňatek ze zprávy došlé z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení
protokolu ministryně:
„ … tlumočím poděkování paní Kateřiny Valachové, ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy, za pozvání k účasti na LXXIV. Akademickém fóru - Hodnocení vědy 20042016 a perspektivy, které se bude konat dne 15. září 2016. Paní ministryně si Vašeho pozvání
velice cení, z důvodu již zaplněného pracovního programu se však nemůže zúčastnit. Přijměte
prosím touto formou její omluvu. …“
2. Jana Musilová: Hodnocení vědy v ČR: historie a perspektivy.
J. Musilová ve své prezentaci (Z-3, 50 snímků) v souladu s údaji uvedenými v pozvánce

shrnula problematiku hodnocení výsledků vědy a výzkumu v ČR od jeho počátků v roce 2004
po dnešek s výhledem na nadcházející období v tomto členění:
– oficiální metodika hodnocení výsledků VaV a její modifikace v průběhu let 2004–2016,
– nevyužité náměty z připomínkových řízení i ucelené představy z jednání nezávislých
aktivit (JČMF – Akademické fórum),
– vnitřní hodnocení na principu informovaného peer review na mezinárodní úrovni
v Akademii věd ČR prováděné od roku 1993 – cesta správným směrem.
– Padesátisnímková prezentace se jeví jako samonosná, a taková také v mnohém ohledu je.
Její hodnota pro toho, kdo slyšel autorčin komentář, je však vzhledem k obsahu a úrovni
výkladu výrazně yyšší.
3. Jiří Rákosník: K perspektivám hodnocení vědy: Co je žádoucí očekávat od nové
metodiky.
J. Rákosník výstižně charakterizoval materiál, jehož konečná podoba půjde do
meziresortního připomínkového řízení. Prezentace (Z-4, 9 snímků) je dobře propracovaným
heslovitým přehledem, plně srozumitelným těm, kdo jsou s problematikou dobře obeznámeni.
4. Vyhrazeno pro vystoupení představitele Úřadu Vlády.
Mezi přítomnými tentokrát nikdo z Úřadu Vlády nebyl.
5. Diskuse.
Hodinová diskuse byla dobře využita k vyjasnění řady jednotlivostí. Písemně nebyl podán
ani zaslán žádný příspěvek.
6. Výhled na LXXV. Akademické fórum.
Říjnový seminář „Podivnosti české akademické samosprávy“ se koná ve čtvrtek
13.10.2016. O problémech ohrožujících řádný chod a i samotnou existenci akademické
samosprávy našich vysokých škol promluví doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
LXXIV. Akademické fórum skončilo v 17:00.
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