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Aktualizováno 8.9.2009 
 

Odborná skupina ČFS JČMF Organizace výzkumu pořádá seminář Akademické fórum VI 
 

s tématem 
 

O legislativě pro vědu a výzkum 
 

ve čtvrtek 17. září 2009, 14:00–16:30, 
 

v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 
 
Seminář je veřejný a volně přístupný. Vítáni jsou zájemci o dobrou legislativu vysokého školství, 
vědy a všech forem výzkumu a jeho aplikací, zejména jsou-li s předmětnou problematikou blíže 
obeznámeni a mohou a chtějí vlastními aktivitami v oblasti své působnosti přispět jakkoli ke zlepšení 
současného stavu.  

Program: 

13:30–14:10   Registrace. 

14:15   1.  Uvítání a slovo k programu. Rekapitulace období 2008/2009. Informace o reakcích   
                 institucí a jednotlivců na aktivity Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF. 

Přípravné semináře: 
23.10.2008  Představy. 
27.11.2008  Skutečnost. 
29.01.2009  Perspektivy. 
Akademická fóra: 
26.02.2009   AF-I       Akademická fórum I. 
26.03.2009.  AF-II      Autonomie univerzit  –  je ohrožena? 
23.04.2009   AF-III     Má akademická obec účinnou reprezentaci? 
28.05.2009   AF-IV     Hodnocení výsledků výzkumu. 
11.06.2009   AF-V      Metodika hodnocení výzkumu  –  prospívá nebo škodí? 
17.09.2009   AF-VI     O legislativě pro vědu a výzkum. 
V přípravě: 
22.10.2009   AF-VII    K principům hodnocení vědy a výzkumu. 

14:20   2.  Bílá kniha ve znění vzatém na vědomí Vládou ČR 26.1.2009. Informace. 

14:25   3.  K metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.   

Ivan Wilhelm:  Výzkum, vývoj, inovace (hrušky, švestky, brambory?). 
Jana Musilová:   „Metodika“ – výsledek odborně kvalifikovaného postupu nebo dohadovacího  
                           řízení?  
Jiří Rákosník:    Důraz na kvantitu v hodnocení z pohledu matematiky. 
Jaroslav Smítal:   Dopady hodnocení publikační činnosti na kvalitu matematického výzkumu. 
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15:20   4.  K reformě výzkumu a vývoje. 

Jiří Zlatuška:  O vlastních cílech reformy – komu má reforma prospět? 
Jiří Grygar: Iniciativa devíti českých badatelů "Tucet předvolebních otázek ke koncepci  
  rozvoje vědy a výzkumu v Česku" určená předsedům šesti politických stran. 
Jaroslav Smítal: Zpráva z veřejného zasedání Učené společnosti ČR, konaného 15.9.2009. 

15:45   Přestávka.  Skupinové a individuální konzultace. 

16:00   5.  K principům hodnocení vědy a výzkumu.  Náměty.  

16:20   6.  Shrnutí. Závěr. 

16:25   Ukončení. 

16:30-17:30   Seminární místnost je k dispozici ke konzultacím a diskusím. 

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