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Záznam z XXXV. Akademického fóra 
 
 

Hodnocení výzkumu  –  Metodika 2013 
 

 
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 29. listopadu 2012, 14:00-17:00,  
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

 
Přílohy: 

P-0  Průvodní dopis. 
P-1  Pozvánka a program. 
P-2  Pozvánka s aktualizovaným programem. 
P-3  Účastníci AF-XXXV. 
P-4  Jiří Rákosník: K současnému stavu IPn „Metodika“. 

 
1. Uvítání. Informace.   

 

Po zahájení a uvítání účastníků komentoval M. Černohorský aktualizaci programu (viz 
http://cms.jcmf.cz/osov, Pozvánka a program, Pozvánka s aktualizovaným programem) a v in-
formacích uvedl: 

1.1. Vyjádření TGM o povaze státotvorných stran v rozhovoru pro Lidové noviny k 28. říjnu  
1920. 

1.2.  Nepodařilo se získat oficiální vyjádření Legislativní rady vlády nebo jiného orgánu státní 
správy k nelegitimitě složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace v údobí trvajícím od 
6.10.2011 dosud. Předsedkyně Legislativní rady v dopise ze dne 24.10.2012 sděluje mj., že 
„… vláda ve věci jmenování členů Rady nepochybila a postupovala v souladu se zákonem. 
Stejně jako ve svém dopise ze dne 2. ledna 2012 musím opakovaně zdůraznit, že se jedná 
o můj osobní právní názor ve věci, nikoli o závazný výklad zákona, který může činit toliko 
soud, ...“ Zákon říká mj., že Rada má 17 členů. V době 6.10. až 29.11.2011 měla Rada 
z rozhodnutí vlády jednoho člena. Podobně tomu je s porušením zákona stran ustanovení 
o jmenování členů Rady nejvýše dvakrát po sobě. Neexistence oficiálního vyjádření 
některého z vrcholných právně kompetentních orgánů zdá se nasvědčuje tomu, že žádný 
z nich nepovažuje za možné označit situaci za zákonně nezávadnou, resp. za takovou, že 
by se k ní měl vyjadřovat soud.  

1.3. Speciální číslo Československého časopisu pro fyziku věnované fyzikálnímu vzdělávání, 
připravené k distribuci v prosinci 2012, informuje mj. o gnozeologické podstatě úspěchů 
Finska v  PISA (Programme for International Student Assessment). Případ Finska byl 
ústředním bodem Mezinárodního kongresu o nových formách výuky a učení, Saarbrücken, 
22.–23.11.2012. Se zvanými přednáškami se zúčastnili J. Musilová a M. Černohorský. 
(Uvedené údaje navazují na informace o Čs. čas. fyz., PISA a Saarbrückenu na červnovém 
AF-XXXIII.) 
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2. Braňme veřejné vysoké školství. 
 Nakladatelství Karolinum právě vydalo překlad dokumentu „In Defence of Public Higher 

Education“, přeloženého skupinou studujících a akademických pracovníků a pracovnic  
Univerzity Karlovy v Praze, editorem publikace je Stanislav Štech. 

3. Jiří Rákosník: K současnému stavu IPn „Metodika“. 
 Při stanovení data a tématu AF-XXXV se předpokládal vstupní referát Jiřího Málka. Pro 

později vzniklou termínovou kolizi s jednáním pracovní skupiny RVVI s nezbytnou účastí 
J. Málka byly jeho a na něho navazující referáty přesunuty na prosincové AF-XXXVI, 
s výjimkou  obsažného referátu k současnému stavu IPn „Metodika“. 

 Prezentace je připojena v příloze. Byla podnětem k obsáhlé diskusi jak k nejvlastnějšímu 
tématu. tak k problematice s Metodikou úzce nebo i volněji  související a pokračovala i po 
přestávce, využité jako obvykle  k intenzivním konzultacím a diskusím. 

4. Korespondenční příspěvky. 
 Příspěvky autorů J. Málka, J. Chýly a J. Zlatušky, které byly k dispozici (promítány 

nebyly), jsou připojeny jako přílohy k pozvánce na XXXVI. Akademické fórum, kde autoři 
vystoupí.  

5. Volná diskuse. Závěr. 
 Josef Bacílek (poradce.bac@seznam.cz) podal stručnou informaci o mimořádně rozsáhlém 

a závažném programu oslav 550. výročí mírové iniciativy Jiřího z Poděbrad (1464), připra-
vovaných na rok 2014. 

 
XXXVI. Akademické fórum se koná v úterý 11.12.2012. Na programu je informace o stavu 
příprav novely zákona o vysokých školách a diskuse k Metodice 2013. 

 
3.12.2012 
 
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz 
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