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Poslání univerzit a akademici
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 19. ledna 2017, 14:00–17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Přílohy:
Z-0 Dopis paní ministryni (2.1.2017).
Z-1 Záznam z AF-LXXVIII.
Z-2 Účastníci AF-LXXVIII.
Z-3 M. Malý: Akademická obec a akademici.

1. Zahájení. Uvítání. Informace.
Po zahájení semináře ve 14:15 a uvítání jeho účastníků (Z-2) informoval M. Černohorský o omluvě
paní ministryně, když se přes původní záměr zúčastnit se v lednu Akademického fóra nakonec
ukázalo, že jakýkoli lednový termín (viz příloha Z-0) je neschůdný. Tím dochází ke změně
seminární tematiky (Z-0, koncept pozvánky vs. nově připravený program AF-LXXVIII).
2. David Lukáš:
Naplňování poslání univerzity prostřednictvím jejích akademiků – názor z Technické
univerzity v Liberci.
Historická zkušenost spojená s naplňováním poslání univerzit ve společnosti (např. Konrad Paul
Liessmann, Teorie nevzdělanosti, Omyly společnosti vědění, Academia, Praha, 2012) definuje
univerzitu jako místo jednoty vědy, výzkumu, uměleckých tvůrčích činností a výuky. Tuto jednotu
nemůže naplnit pouze univerzita jako instituce bez toho, aby tuto jednotu nenesli jednotlivci, tj.
akademičtí pracovníci, se všemi příslušejícími právy a povinnostmi. V příspěvku jde o pokus o
analýzu probíhající eroze obsahu předcházejícího výroku.
3. Miroslav Malý:
Akademická obec a akademici.
Prezentace ppt12 (Z-3) s dvanácti snímky byla podkladem pro podnětný výklad k jejich
heslovitým poznámkám, ve zynačné míře sdělně samonosným..
4. Diskuse.
Diskuse reagovala na fakta a názory vyslechnuté při referátech a při tradičně živých diskusích
o přestávce. Písemně nebyl na semináři.podán a ani poseminárně yaslán žádný příspěvek.
5. Výhled na LXXIX. Akademické forum.
Tématem bude pravděpodobně aktuální problematika hodnocení vědy a výzkumu, termín bude
pozdější než únor 2017.
LXXVIII. Akademické fórum skončilo v 17:00 hod.
19.4.2017
S omluvou za mimořádně velké zpoždění zaslání Záznamu
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
předseda OS OV ČFS JČMF

LXXVIII. Akademické forum skončilo v 17:00 hodin.

19.4.2017
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
,předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF
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pořádá LXXVIII. Akademické fórum

Poslání univerzit a akademici
ve čtvrtek 19. ledna 2017, 14:00–17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha, Žitná 25.
Seminář je veřejný a volně přístupný.

Program
13:30-14:10

Registrace.

14:15

1.

Zahájení. Uvítání.

14:20

2.

Prof. RNDr. DAVID LUKÁŠ, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci
(1997-2003), vedoucí Katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů Fakulty
textilní TUL:
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Naplňování poslání univerzity prostřednicím jejích akademiků –
názor z TUL.
Historická zkušenost spojená s naplňováním poslání univerzit ve společnosti (např. Konrad Paul
Liessmann, Teorie nevzdělanosti, Omyly společnosti vědění, Academia, Praha, 2012) definuje
univerzitu jako místo jednoty vědy, výzkumu, uměleckých tvůrčích činností a výuky. Tuto jednotu
nemůže naplnit pouze univerzita jako instituce bez toho, aby tuto jednotu nenesli jednotlivci, tj.
akademičtí pracovníci, se všemi příslušejícími právy a povinnostmi. Předmětem příspěvku bude pokus
o analýzu probíhající eroze obsahu předcházejícího výroku.

14:50

3.

Diskuse.
Okénko hostů. Komentáře, dotazy. Ohlášení diskusních příspěvků.

15:00

4.

Doc. Ing. MIROSLAV MALÝ, CSc., děkan Fakulty strojní TUL (2010–2014),
Katedra vozidel a motorů FS TUL:

Akademická obec a akademici.
Role akademického pracovníka na vysoké škole. Podmínky pro jeho působení a rozvoj, hodnocení
a kariérní růst.

15:30

5.

Diskuse.
Přestávka. Skupinové a individuální konzultace a diskuse.

16:00

6.

Tematická diskuse.
6.1. Příčiny neuplatňování pluralitní logistiky legislativy vrcholnými orgány
státní správy, zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
6.2. Příčiny neexistence zkoušky učitelské způsobilosti po jednoletém školském
působení jako součásti pregraduálního studijního programu.

16:40

7.

6.3. Perspektivy výuky matematiky a fyziky ve třicátých letech? Kdo bude učit
a jak?
Obecná diskuse.

16:55

8.

Závěr. Výhled na LXXIX. Akademické fórum.

Bilance Akademických fór 2008–2016.
17:00

Ukončení.

17:00-18:00

Seminární místnost je k dispozici ke skupinovým a individuálním konzultacím
a diskusím.

Těšíme se na Vaši účast.
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
předseda
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Záznam z LXXVIII. Akademického fóra

Poslání univerzit a akademici
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 19. ledna 2017, 14:00–17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Přílohy:
Z-0 Dopis paní ministryni (2.1.2017).
Z-1 Záznam z AF-LXXVIII (pro označení v průvodním dopise).
Z-2 Účastníci AF-LXXVIII.
Z-3 M. Malý: Akademická obec a akademici. ppt16.

1. Zahájení. Uvítání. Informace.
Po zahájení semináře ve 14:15 a uvítání jeho účastníků (Z-2) informoval M. Černohorský o omluvě
paní ministryně, když se přes původní záměr zúčastnit se v lednu Akademického fóra nakonec
ukázalo, že jakýkoli lednový termín (viz příloha Z-0) je neschůdný. Tím dochází ke změně seminární
tematiky (Z-0, koncept pozvánky vs. nově připravený program AF-LXXVIII).
2. David Lukáš:
Naplňování poslání univerzity prostřednicím jejích akademiků – názor z Technické
univerzity v Liberci.
Historická zkušenost spojená s naplňováním poslání univerzit ve společnosti (např. Konrad Paul
Liessmann, Teorie nevzdělanosti, Omyly společnosti vědění, Academia, Praha, 2012) definuje
univerzitu jako místo jednoty vědy, výzkumu, uměleckých tvůrčích činností a výuky. Tuto jednotu
nemůže naplnit pouze univerzita jako instituce bez toho, aby tuto jednotu nenesli jednotlivci, tj.
akademičtí pracovníci, se všemi příslušejícími právy a povinnostmi. V příspěvku jde o pokus o analýzu
probíhající eroze obsahu předcházejícího výroku.
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3. Miroslav Malý:
Akademická obec a akademici.
Prezentace ppt12 (Z-3) s dvanácti snímky byla podkladem pro podnětný výklad k jejich heslovitým
poznámkám, ve zynačné míře sdělně samonosným..
4. Diskuse.
Diskuse reagovala na fakta a názory vyslechnuté při referátech a při tradičně živých diskusích o
přestávce. Písemně nebyl na semináři.podán a ani poseminárně yaslán žádný přísúěvek.
5. Výhled na LXXIX. Akademické forum.
Téma ani termín nejsou ještě sanoveny. Termín bude pozdější než únor 2017.
LXXVIII. Akademické forum skončilo v 17:00 hodin.
19.4.2017
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
,předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF
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