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Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků 
  AF-XXXIX  Problematika otev řenosti přístupu k vědeckým informacím  21.3.2013 
 

 
Záznam z XXXIX. Akademického fóra 

http://jcmf.cz/osov 
 
 

Problematika otevřenosti přístupu  
k vědeckým informacím 

        
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 21. března 2013, 14:00-17:00, 
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 
 
Přílohy: 

P-1  Pozvánka na AF-XL „Diferenciace vysokých škol   –   Kvalita /Akreditace“. 
P-P  Průvodní dopis k pozvánce na AF-XL a k Záznamu z AF-XXXIX. 
Z-1  Záznam z AF-XXXIX. 
Z-2  Účastníci AF-XXXIX. 
Z-3  J. Zlatuška:  Otevřený přístup k vědeckým výsledkům a datům. 
Z-4  J. Rákosník: Informace o České a Evropské digitální matematické knihovně. 
   
 
 
 1.  Uvítání. Informace. Ze seminární korespondence. 

        Po zahájení XXXIX. Akademického fóra ve 14:15 a uvítání jeho účastníků (příloha Z-2) 
M. Černohorským informoval J. Zlatuška o dopoledním jednání Předsednictva Rady vysokých 
škol o novele zákona o vysokých školách. V Záznamu z tohoto jednání Předsednictva RVŠ je 
situace charakterizována v usnesení, v němž se mj. říká: 

„Rada VŠ vítá slib náměstka MŠMT, že tzv. katalog bude dopracován a znovu předložen. 
Rada VŠ požaduje předložení zdůvodnění ke každé jednotlivé navrhované změně, a to 

podrobná zdůvodnění zejména v případě závažných změn, což je v legislativním procesu 
standardní postup. Bez takového zdůvodnění se řada navrhovaných změn jeví jako neúčelná a 
nelze posoudit jejich legislativní správnost.  

Rada VŠ ukládá předsedům pracovní komise legislativní a pracovní komise pro strategie a 
rozvoj shrnout bezrozporné připomínky členů Rady VŠ bez uvedení jmen připomínkujících 
osob.  

Rada VŠ ukládá svému předsedovi zaslat toto shrnutí Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy nejpozději do pondělí 25. 3. 2013.“ 

V seminární korespondenci Akademického fóra přibyla položka s oficiálním sdělením, že 
dopis č.j. 97/2012-RSL ze dne 11. ledna 2012, podepsaný místopředsedkyní vlády a 
předsedkyní Legislativní rady vlády paní Mgr. Karolínou Peake, byl zpracován Sekcí 
Legislativní rady vlády. V tomto dopise uvedená argumentace má elementární logickou vadu. 
Signatářka dopisu a další ústavní činitelé se právě na tuto vadnou argumentaci odvolávají, když 
zastávají názor, že v Radě pro výzkum, vývoj a inovace zákon není porušován. Vadnost 
argumentace je snadno prokazatelná, jak je vidět  ze Záznamů z XXXVII. a XXXVIII. 
Akademického fóra. O vyjádření byly požádány Česká konference rektorů a Rada vysokých 
škol v dopisech, zaslaných jejich předsedům. 
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2.  J. Zlatuška: Otevřený přístup k vědeckým výsledkům a datům. 

Prezentrace  J. Zlatušky (Z-3) a diskusní příspěvek k ní  J. Rákosníka „Informace o České a 
Evropské digitální matematické knihovně“ jsou připojeny (Z-4). 
 
3.  Obecná diskuse. 

L. Pátý a V. Viktora zdůraznili potřebu věnovat pozornost.jazykové stránce prací studentů 

Š. Zajac vystoupil (1) s důraznou výzvou nepsat už žádné dopisy ve věci právního stavu v Radě 
pro výzkum, vývoj a inovace a (2) s naléhavou prosbou „udělat pauzu“ v projevech zájmu o 
předmětnou věc. Tento postoj nikdo nepodpořil. 
 
4. Výhled na XL. Akademické fórum. 

XL. Akademické fórum se bude konat ve čtvrtek 25.4.2013. Vystoupí na něm doc. Ing. Eva 
Münsterová, CSc., z Útvaru kvality Rektorátu Vysokého učení tchnického v Brně, místo-
předsedkyně Rady vysokých škol. Tématem je kvalita terciárního vzdělávání a s ní spojená 
problematika, která bude upřesněna v pozvánce. 

. 
 
XXXIX.  Akademické fórum skončilo v 17:15. 

 

16.4.2013 
 
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz  
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