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Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF pořádá XV. Akademické fórum 

 

Věda – výzkum – legislativa 
 

ve středu 15. září 2010, 14:00-17:00, 
 

ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 
 

Seminář je veřejný a volně přístupný. Zváni a vítáni jsou zájemci o legislativu vzdělávání, vědy a 
všech forem výzkumu a jeho aplikací. Semináře je možno se zúčastnit i jen korespondenčně 
zasláním příspěvku nebo sdělení či vyjádření, zejména k celkům nebo k jednotlivostem materiálů 
uvedených v bodech 3, 6 a 8. Došlé nebo předložené materiály budou uvedeny na semináři a 
rozeslány spolu s ostatními materiály připojenými k Záznamu z XV. Akademického fóra. 
 
Program (aktualizováno k 4.9.2010)   
  
13:30–14:10 Registrace. 

14:15 1. Uvítání. Informace.  –  M. Černohorský. 

14:20 2. Armin Delong: Slovo k tématu Věda – výzkum – vývoj – výroba. 

 3. Vladimír Kolařík: Česká elektronová mikroskopie jako aktuální příklad vazeb 
věda – výzkum – vývoj – výroba. (P-1) 

 4. Armin Delong: Condicio sine qua non. (P-1) 

15:50 5. Přestávka. 

16:10 6. Jana Musilová: Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost „Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací 
v ČR“ pohledem oponenta první monitorovací průběžné 
zprávy. (P-2) 

16:20 7. Jiří Rákosník: K pracovní verzi první průběžné zprávy. (Informace z workshopu.) 

16:30 8. Diskuse k podkladovým materiálům pro legislativu.  
(Texty 8.2, 8.3, 8.4 viz Záznam z AF-XIV.) 

  8.1. Martin Černohorský: Podíl vrcholných orgánů státní správy na negativních 
jevech ve vysokoškolském vzdělávání a vědě. (P-3) 

  8.2. Petr Holub – Jiří Zlatuška: Výzkum a vývoj nových technologií v Česku.  
  8.3. Jana Musilová: Několik otázek k historii a současnosti VaV v ČR. 
  8.4. Jana Musilová: Zásady, postup a harmonogram pro tvorbu koncepce 

hodnocení výzkumu a vývoje. 

16:55 9. Souhrn. Závěr. 

17:00 10. Ukončení. 

17:00–18:00  Seminární místnost je k dispozici k individuálním a skupinovým konzultacím  
a diskusím. 
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Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF  
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz 

http://cms.jcmf.cz/osov/
mailto:cernohorsky@physics.muni.cz

