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Z á z n a m 

ze semináře Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF Akademické fórum VI 

O legislativě pro vědu a výzkum 

Seminář se konal ve čtvrtek 17.9.009, 14:00-18:30,ve Velké posluchárně v sídle Jednoty 
českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

Seznam účastníků Příloha P-1 
Program 
1. Martin Černohorský: Ke korespondenci s členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. P-2 
2. Ivan Wilhelm: Výzkum, vývoj, inovace. (Hrušky, švestky, brambory?) P-3 
3. Jana Musilová: „Metodika“ – výsledek odborně kvalifikovaného postupu 
 nebo dohadovacího řízení?  P-4,  P-5 
4. Jiří Rákosník: Důraz na kvantitu v hodnocení z pohledu matematiky.  P-6,  P-7 
5. Jaroslav Smítal: Dopady hodnocení publikační činnosti P-8 
 na kvalitu matematického výzkumu. 
6. Jiří Zlatuška: O vlastních cílech reformy – komu má reforma prospět?  P-9 
7. Jiří Grygar: Tucet předvolebních otázek P-10,  P-11 
 ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku. 
 Odpovědi na Tucet otázek.  P-12 
8. Závěrečná diskuse. 
 
K bodům 1–6. Materiály k bodům 1 až 6 jsou v přílohách P-2 až P-9. Mohlo by být 
prospěšné, aby se k nim v otevřené veřejné diskusi vyjádřil někdo z tvůrců nebo podpůrců 
aktivit Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V diskusi žádný takový hlas nezazněl.  

Aby k diskusi došlo, tvůrce nebo podpůrce evidentně vadné Metodiky hodnocení výsledků 
výzkumu a vývoje, uváděné rozhodnutím RVVI celostátně v život,  by musel mít v případě 
své ochoty časovou možnost se takové odborné diskuse zúčastnit. Jeho povinností to není. 
Členovi RVVI se totiž nepřisuzuje žádná osobní odpovědnost za jeho rozhodování, takže 
záleží na něm, zda chce veřejně odůvodnit nebo vysvětlit svůj podíl na vadných rozhodnutích 
a jejich nejen ekonomicky závažných důsledcích a zda v kladném případě takový postoj 
považuje za samozřejmou povinnost honorovaného člena vrcholného státního orgánu.  

K bodu 7. Informace uvedené v materiálech k bodu 7 (přílohy P-10, P-11 a P-12) doplnil 
poznámkami o průběhu akce v Učené společnosti ČR, konané 15.9.2009, její člen Jaroslav 
Smítal. 

K bodu 8. Diskuse vyústila v rozhodnutí zvolit pro Akademické fórum VII (Praha, 22.10. 
2009) tematiku týkající se principů organizace vědy a výzkumu. Vystoupí na něm Viktor 
Viktora s příspěvkem „K integraci aktivit prospěšných české vědě“, v přípravě jsou mj. vy-
stoupení členů Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF Jany Musilové, Vladimíra 
Roskovce a Jiřího Zlatušky a vládního zmocněnce pro evropský výzkum Ivana Wilhelma.  

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.  
předseda Odborné skupiny Organizace výzkum ČFS JČMF  
cernohorsky@physics.muni.cz   
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