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Odborná skupina Organizace výzkumu  České fyzikální společnosti  Jednoty českých matematiků a fyziků 
AF-XLVI                                     Hodnocení vědy a výzkumu                                19.12.2013 
 

 
 
 

Záznam z XLVI. Akademického fóra 
http://jcmf.cz/osov 

 
 

Hodnocení vědy a výzkumu 
 

Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 19. prosince 2013, 14:00–17:00,  
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 
 

 

AF-XLVI  –  Přílohy: 

P-Z Průvodní dopis k  k Záznamu z  XLVI. Akademického fóra. 
Z-1 Záznam z AF-XLVI. 
Z-2 Účastníci AF-XLVI. 
Z-3 J. Kubát: Stanovisko předsedy JČMF k výuce matematiky na středních školách. 
Z-4 Katalog požadavků pro nepovinnou maturitní zkoušku ze středoškolské matematiky. 
Z-5 V. Čechák: Čtyři poznámky k diskusi o maturitě z matematiky. 
Z-6 J. Musilová: Principy hodnocení Akademie věd ČR. 
Z-7 A. Fejfar: Jak hodnotit kvalitu v přírodovědných oborech (osnova). 
Z-8 A. Fejfar: Jak hodnotit kvalitu v přírodovědných oborech (ppt). 
Z-9 H. Ulbrechtová: Specifika humanitních oborů  –  věda druhé kategorie? 
Z-10 M. Černohorský: Dva roky nezákonného vedení RVVI  –  problém nijak zásadní? 
 

1. Uvítání. Informace. 

Po zahájení ve 14:15 a uvítání účastníků (příloha Z-2) navázal M. Černohorský na tematiku 
semináře AF-XLV, 28.11.2013, Věda a politika II těmito informacemi a komentáři: 

1.1. Předseda Jednoty českých matematiků a fyziků J. Kubát zaslal 5.12.2013 poslancům, sená-
torům a ministru školství stanovisko k problematice výuky matematiky na středních ško-
lách (Z-3). Je pokračováním aktivit JČMF patrných z iniciace a průběhu Veřejného slyšení 
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR (viz Záznam 
z AF-XLV, položka Ze senátního slyšení 11.6.2013: Nová maturitní zkouška – (přepis 
stenozáznamu)). K problematice se vážen Katalog požadavků (Z-4) a z rozsáhlé diskuse 
příspěvek V. Čecháka (Z-5). 

1.2. V souvislosti s časově koincidujícím třetím čtením návrhu rozpočtu 2014 v Poslanecké 
sněmovně byly připomenuty dílčí údaje o výdajích na výzkum a vývoj 2012 (Český 
statistický úřad: Výdaje na VaV 2012) a komentář J. Musilové k nim (J. Musilová: 
Několik výmluvných čísel z oblasti financování VaV). 

1.3. Mimořádnou pozornost zasluhuje problematika základního výzkumu a vysokoškolského 
vzdělávání z hlediska potřeb průmyslu. Týkala se toho i informace o vystoupení Eduarda 
Palíška, generálního ředitele Siemens Česká republika, 30.11.2013 na slavnostním zase-
dání Vědecké rady Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci při příležitosti výročí 60 
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let založení fakulty. Názory odpovídajícími duchu  rozhovoru E. Palíšek: Podpora vědy a 
výzkumu podle společnosti Siemens jsou značným přínosem pro zájemce o hlubší vhled 
do náročné problematiky. 

1.4. Na Akademickém sněmu AV ČR (12.12.2013) referentkou k bodu „Informace o přípravě 
hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014“ byla 
J. Musilová, jejíž prezentace „Principy hodnocení AV ČR 2010–2014“ (Z-6) je součástí 
programu AF-XLVI.  

1.5. Ve zprávě o tiskové konferenci po jednání Vlády 11.12.2013 se na zpravodajském serveru 
ČTK ČeskéNoviny.cz uvádí, že „Premiér v demisi Jiří Rusnok se nebude zabývat údajným 
nelegitimním jmenováním tří členů vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)“. Je citován 
jeho výrok „Já jsem ty členy nejmenoval do rady a já je také nebudu ani odvolávat. Problém 
nepovažuji za nijak zásadní.“ Zpráva neuvádí, co je o věci předsedovi Vlády známo. Záležitostmi 
RVVI, jejímž je předsedou, se stěží zabývá. Je jediný ze 17 členů RVVI, kterému není připsána 
žádná ze stotisícových odměn, zveřejněných na webu Vlády (Odměny za výkon veřejné funkce 
členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2013, Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne  
11. prosince 2013 č. 945). Plné znění zprávy je v příspěvku Z-10. 

1.6. Komentář k situaci charakterizované výrokem předsedy Vlády poukázal na škodlivost ne-
řešení problémů daného typu hned  po jejich samotném vzniku. Po dvouletém bezzásaho-
vém údobí nikoli sua sponte, ale až na připomenutou prosbu, je k dispozici vyjádření Rady 
vysokých škol. (Dopis předsedovi Rady vysokých škol (19.10.2013), Odpověď předsedy 
Rady vysokých škol (21.10.2013), Usnesení Legislativní komise RVŠ k problematice 
legitimity některých členů RVVI (25.9.2013), Dopis předsedovi Rady vysokých škol 
(21.10.2013). V Usnesení ze dne 25.9.2013 Legislativní komise RVŠ sděluje, že se ne-
shodla na interpretaci ustanovení § 35 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., metaforicky řečeno, 
že při jednání byly uplatňovány a akceptovány nejméně dva názory na výsledek násobení 
dvou celých čísel, a rozhodnout, který z nich je správný, že může jen soud. K tomu je 
namístě poznamenat, že RVŠ má sdostatek možností mít o záležitosti legislativy postaráno 
potřebně kvalifikovaným způsobem. Je žádoucí, aby tomu tak bylo, nejen kvůli přípravě 
novely zákona o vysokých školách. Narozdíl od Rady vysokých škol se Česká konference 
rektorů za celé dva roky z důvodů, které se lze jen domýšlet, k věci vůbec nevyjádřila a 
snahy o to opětováním prosby ponechává její vedení zatím bez meritorní reakce. 

2. Jana Musilová: Principy hodnocení AV ČR 2010 – 2014. 

Prezentaci (Z-6) komentoval s přehledem Antonín Fejfar (Jana Musilová se musila pro 
nepřeložitelné aktuální pracovní povinnosti omluvit). 

3. Antonín Fejfar: Jak hodnotit kvalitu vědeckých skupin v přírodovědných oborech. 
Zamyšlení nad přípravou nadcházejícího mezinárodního hodnocení AV ČR. 

Prezentace je připojena (Z-8). 

4. Helena Ulbrechtová: Specifika humanitních oborů – věda druhé kategorie? 

Text je připojen (Z-9). 

5. Diskuse. 

Trojice prezentací (Z-6, 8, 9) byla bohatým podkladem pro obsáhlou a obsažnou diskusi 
k jednotlivostem problematiky. Diskuse dokumentovala vysokou kompetentnost tvůrců 
přípravy hodnocení. 

 



 3

6. Termíny seminářů Akademického fóra v roce 2014. 

Pro rok 2014 se počítá předběžně s těmito čtvrtečními termíny seminářů (změna termínu 
vyhrazena): 
47.  AF-XLVII 23.1.2014 
48.  AF-XLVIII 27.2.2014 
49.  AF-XLIX 20.3.2014 
50.  AF-L 17.4.2014 
51.  AF-LI 22.5.2014 
52.  AF-LII 19.6.2014 
53.  AF-LIII 25.9.2014 
54.  AF-LIV 3.10.2014 
55.  AF-LV 20.11.2014 
56.  AF-LVI 11.12.2014 

 

Uzavřením diskuse a vánočním a novoročním přáním XLV. Akademické fórum v 17:15. skon-
čilo. 

 
29.12.2013 
 
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
 
Seminární adresa: 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,  
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 
Kotlářská 2 
611 37 Brno 

cernohorsky@physics.muni.cz  tel. 605 707 876 


