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Odborná skupina Organizace výzkumu

Záznam
ze semináře Odborné skupiny ČFS JČMF Organizace výzkumu

Akademické fórum

Má akademická obec účinnou reprezentaci?
Seminář se konal ve čtvrtek 23.4.2009
v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Semináře se zúčastnili:
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda OS ČFS JČMF OV
Ing. Lenka Bennerová, poradkyně 1. místopředsedkyně Senátu PaedDr. Aleny Gajdůškové
RNDr. Zdeněk Jirák, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, vědecký tajemník Učené společnosti ČR
Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., dříve MFF UK, náměstek ministra školství, mládeže
a tělovýchovy 1990–1993
RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Akademie věd ČR, OS ČFS JČMF OV
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc., Centrum pro studium vysokého školství; OS ČFS JČMF OV
Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc., předseda Jednoty českých matematiků a fyziků
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity,
místopředseda Rady vysokých škol, OS ČFS JČMF OV
1. Uvítání a slovo k programu a k tématům.
Po registraci (13:30-14:10) zahájil seminář ve 14:15 Martin Černohorský uvítáním účastníků a
poukazem na podkladové materiály jednotlivých bodů programu, z nichž zvláštní pozornost zasluhují
především tyto:
1. Konrad Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Z německého originálu
Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissenschaftsgesellschaft, Paul Zsolnay Verlag, Wien 2006,
přeložila Jana Zoubková. Nakladatelství Academia, Praha 2008. 128 s., 225 Kč.
2. Petr Matějů: Reforma terciárního vzdělávání. Prezentace připravená pro schůzi vlády dne 7.3.2007
ve státním zámku v Kolodějích.
3. Záznamy, resp. Usnesení vlády 7.3.2007, 12.3.2007, 26.1.2009.
5. 5 dokumentů k jednání Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR o novele zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.
2. Výsledky interakce ČKR–RVŠ–Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.
3. Novelizace novely zákona č. 130/2002 Sb. (výzkum).
4. Novela zákona č. 111/1998 Sb. (vysoké školy).
Pokud na dopisy, stanoviska a výzvu České konference rektorů a Rady vysokých škol poslancům
byla nějaká odezva, nebyla zveřejněna. Poslanecká sněmovna ve svých jednáních a rozhodnutích na
intervenci České konference rektorů a Rady vysokých škol nereagovala.
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5. Zákon o univerzitních nemocnicích (výzkum, vzdělávání).
Vývoj jednání o zákonu o univerzitních nemocnicích dokládá smysluplnost postupu Univerzity
Karlovy nezůstávat u kritiky, ale vlastní legislativní aktivitou přispět k řešení problematických
situací.
6. Legislativní bezprizornost vědy?
Rada pro výzkum a vývoj je orgán účelově dobře formovaný z hlediska zaměření na využití
výsledků aplikovaného výzkumu. Tuto svou funkci se snaží velmi dobře plnit. Podobný orgán by
měla mít i věda. Je na vrcholných akademických institucích, aby se k této problematice jasně
vyjádřily a předložily návrh příslušné zákonné normy.
7. Legislativa tvůrčích činností v České konferenci rektorů.
8. Legislativa tvůrčích činností v Radě vysokých škol.
9. Legislativa tvůrčích činností v Akademii věd ČR.
Zdá se, že Česká konference rektorů, Rada vysokých škol a Akademie věd míní setrvat na
dosavadním přístupu ponechávat tvorbu legislativy pro oblasti i jejich vlastní působnosti jen na
jiných místech, bez tvorby vlastních návrhů.
10. Neexistence reprezentace (ČKR+RVŠ+AV ČR)?
11. Možnosti účinné reprezentace akademické obce. Podpora spojení ČKR, RVŠ, AV ČR jako
její vrcholné reprezentace.
Celá oblast vědy a vysokého školství je společnou zájmovou oblastí České konference rektorů,
Rady vysokých škol a Akademie věd ČR. Dobré vztahy mezi mnoha jednotlivci a řadou vysokých
škol, resp. jejich složek, a ústavy AV ČR nemohou v dění mocenské sféry nahradit potenciální
účinnost soustavné konstruktivní spolupráce, které se vedení těchto vrcholných institucí přes občasné
pokusné náběhy dosud nedobrala.
Koordinované působení ČKR+RVŠ+AV ČR je nezastupitelné. Tím větší smysl mají při jeho
absenci snahy jednotlivých vysokých škol a ústavů AV ČR. Vedle Univerzity Karlovy, která svou
schopnost účinně prokazuje, je řada dalších vysokých škol, jejichž intelektuální potenciál potřebné
aktivity umožňuje.
12. Všeobecná diskuse.
13. Shrnutí. Informace o dalších aktivitách Odborné skupiny ČFS JČMF Organizace
výzkumu.
Diskuse, v níž vystoupili všichni přítomní, vyústila v rozhodnutí
(1) věnovat Akademické fórum IV (čtvrtek 28.5.2009) především metodice hodnocení výsledků
výzkumu s úvodním slovem Vladimíra Roskovce a s referáty Jany Musilové, Jiřího Rákosníka a
Jiřího Zlatušky;
(2) v návaznosti na AF-IV zaměřit Akademické fórum V (čtvrtek 11.6.2009) na problematiku
spjatou s Grantovou agenturou ČR;
(3) Libor Pátý bude kontaktovat příslušnou redakci rozhlasu za účelem využití Akademického fóra
IV pro rozhlasový pořad o vědě na stanici Český rozhlas 6. (K jednání již došlo, AF-IV bude
natáčeno pro následné využití.)
Seminář byl zakončen v 16:30, neoficiální diskuse a konzultace trvaly do 17:00.
Za Odbornou skupinu ČFS JČMF Organizace výzkumu
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz
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