
Jednota českých matematiků a fyziků 
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST 
Odborná skupina Organizace výzkumu 
http://cms.jcmf.cz/osov/ 

 

 

Záznam z mimořádného Akademického fóra 
 

Neodbornost nové verze  
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 

 
Veřejný, volně přístupný seminář se konal v úterý 23. března 2010, 14:00–17:00,  
ve Velké  posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 
 
Přílohy: 

ZP-1 Dopis adresátům Záznamu z mimořádného Akademického fóra. 
ZP-2 Pozvánka-Program mimořádného Akademického fóra, Praha, 23.3.2010. 
ZP-3 Pozvánka-Program XII. Akademického fóra, Praha, 15.4. 2010. 
ZP-4 Jiří Zlatuška: Koncepční problémy v metodice hodnocení 2010-12. 
ZP-5 Jana Musilová: (Text) Sedmý rok Metodiky – pokračování v neodbornosti?  
ZP-6 Jana Musilová:  (ppt)  Sedmý rok Metodiky – pokračování v neodbornosti?  
ZP-7 Jiří Rákosník: K nové verzi Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací. 
ZP-8 Olga Krupková: Několik poznámek k (i nadále vadné) "Metodice hodnocení výsledků 

výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné v letech 
2010-2012)" z pohledu uživatele a vědeckého pracovníka. 

ZP-9 Štefan Zajac: K tématu „Neodbornost nové verze Metodiky hodnocení výsledků 
výzkumných organizací“. 

 

1. Zahájení. Informace. 

K příčinám mimořádného Akademického fóra se po jeho zahájení ve 14:05 vyslovil předseda 
Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS M. Černohorský s tím, že bylo vyvoláno 
závažnými odbornými nedostatky dokumentu "Metodika hodnocení výsledků výzkumných 
organizací (pro rozdělování institucionálních prostředků výzkumným organizacím na jejich 
rozvoj podle hodnocení dosažených výsledků) a hodnocení výsledků ukončených programů 
v letech 2010 až 2012". Rada pro výzkum, vývoj a inovace předala tento odborně vadný 
dokument do připomínkového řízení.  

Bylo by k prospěchu, kdyby se mezi těmi členy Rady, kteří dokument schválili a rozhodli, že 
dokument tak vadný odešel z vrcholného orgánu státní správy do připomínkových míst, našli 
členové, kteří se k svému souhlasnému postoji otevřeně hlásí a argumenty uvedené v přílohách 
ZP-4 až ZP-8 vyvrátí, nebo se o to pokusí, a své rozhodování objasní. Příležitost k tomu je na 
XII. Akademickém fóru  15.4.2010 při veřejné odborné diskusi o místech, na která jako na vadná 
se v příspěvcích poukazuje. Situace má pozitivum v tom, že na základě reakcí lze testovat 
odbornou úroveň připomínkových míst, seznámí-li se s jejich elaboráty potřebně kvalifikovaný 
posuzovatel.  

Dále byla ohlášena účast členů Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání na XII. a 
XIII. Akademickém fóru (15.4.2010 Prof. Zdeněk Jirásek, 20.5.2010 Prof. Jan Švejnar).  
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2. Prezentace příspěvků. 
 
Byly prezentovány tyto příspěvky: 

Jiří Zlatuška: Koncepční problémy v metodice hodnocení na 2010-12. (ZP-4) 

Jana Musilová: Sedmý rok Metodiky – pokračování v neodbornosti? (ZP-5, ZP-6) 

Jiří Rákosník: K nové verzi Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací. (ZP-7) 

Olga Krupková: Několik poznámek k (i nadále vadné) „Metodice hodnocení výsledků 
výzkumých organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné v letech 
2010-2012)“ z pohledu uživatele a vědeckého pracovníka. (ZP-8) 

Příspěvky prokazují vadnost a neopravitelnost Metodiky. Na XII. Akademickém fóru 
15.4.2010 (ZP-3) je příležitost k vyvrácení argumentů pro takové hodnocení Metodiky, 
resp. pro její obhajobu samotnými jejími tvůrci, podpůrci – členy Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace, či eventuálně dalšími příznivci.  

 
3. Diskuse. 
 
V diskusi nevystoupil nikdo, kdo by argumenty autorů příspěvků vyvracel a Metodiku 
obhajoval. Přednesený a elektronicky zaslaný diskusní příspěvek Štefana Zajace (ZP-9) 
vyslovuje mj. požadavek informovat o poznatcích konstatovaných na seminářích Odborné 
skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF Vládu České republiky a Parlament (ZP-1). K tomu 
M. Černohorský poznamenal, že z institucí sdružených v Radě vědeckých společností ČR je pro 
potřebné kroky zvlášť kompetentní Jednota českých matematiků a fyziků.  
 
V diskusi bylo opakovaně zdůrazňováno, že je třeba, aby ze Záznamu z mimořádného 
Akademického fóra byla jednoznačně patrná odborná nepřijatelnost a neopravitelnost 
předmětného dokumentu. 
 
Seminář skončil v 17:30. 

 
 

Brno, 27.3.2010 
 
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF  
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz 


