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Věc: Průvodní dopis k pozvánce na XLV. Akademické fórum, Praha, 28.11.2013.  

Přílohy: 
P-P  Průvodní dopis k  k pozvánce na AF-XLV. 
P-1  Pozvánka na AF-XLV. 
P-2  AF-XLV_Josef Kubát: Maturitní zkouška  –  postavení matematiky. 
P-3  AF-XLV_Martin Černohorský: Maturita z matematiky a hamletovská  
                         slova ministrů školství. 
P-4  AF-XLV_Ludvík Kunz: Základní výzkum a pr ůmysl v ČR. 

 
Vážení adresáti, 

dovoluji si Vám zaslat pozvánku na XLV. Akademické fórum „V ěda versus politika II“ 
s diskusemi k tématům „Maturitní zkouška – postavení matematiky“ a „Zák ladní výzkum 
a průmysl v ČR“.  S úvodním slovem k diskusím vystoupí předseda Jednoty českých mate-
matiků a fyziků RNDr. Josef Kubát (P-2) a ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR Prof. 
RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. (P-4). 

Diskuse může prokázat snadnou řešitelnost problému povinné maturitní zkoušky 
z matematiky (P-3), která na svého ministra školství zatím stále ještě marně čeká. Nyní 
zamýšlený postup mohl být bezproblémově a nenákladně uskutečněn už kterýmkoli ze tří 
nedávných ministrů školství (Miroslava Kopicová, Josef Dobeš, Petr Fiala). Podnět k tomu 
byl například v diskusním příspěvku  „#4 K diskusi o maturitách a o bezprizorných 
oblastech“ z doby před bezmála čtyřmi roky 21.1.2010 na AF-X „Diskuse k státním 
maturitám I“. Je to jeden z projevů uzavřenosti mocenské struktury a jejího možná 
záměrného, možná neuvědomělého vyhýbání se snadno dostupným a nabízeným odborným 
kontaktům, resp. odborným vlivům zvnějška. 

 
Těšíme se na Vaši účast. Uvítáme předseminární, seminární i poseminární písemná 

sdělení, náměty a doporučení k předmětné problematice, zaslaná elektronicky na seminární 
adresu, a předem za ně děkujeme. Všechny materiály, zaslané před seminářem, předané na 
semináři nebo došlé po něm do 30.11.2013, budou v autorsky autentickém znění součástí 
Záznamu z XLV. Akademického fóra. 

 

Se srdečným pozdravem 

za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF  

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda  
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Adresáti (bcc):  

Ing. Jiří Rusnok, předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti, předsedkyně Legislativní rady vlády  
PhDr. Miroslava Kopicová, 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace  
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministryně spravedlnosti, místopředseda LRV 
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., předseda České konference rektorů 
Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., předseda Rady vysokých škol 
Mgr. Miroslav Jašurek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol 
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., předseda Akademie věd ČR  
RNDr. Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků 
RNDr Alice Valkárová, DrSc., předsedkyně České fyzikální společnosti 
Členové České konference rektorů 
Členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

Zainteresované instituce a jednotlivci 


