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Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF 
 pořádá seminář Akademické fórum VII 

s tématem 
 

K principům organizace vědy a výzkumu 
 

ve čtvrtek 22. října 2009, 14:00–16:30, 
 

ve Velké 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. Slovo k programu AF-VII a k přípravě AF-VIII (Praha, 19.11.2009) s tématem 
„Modely organizace vědy a výzkumu“. 
Poznámka k součinnosti OS OV ČFS JČMF, Vzdělávací nadace Jana Husa (ČR) a 
Placzek Family Foundation (USA): Stipendium Georga Placzeka pro studenty fyziky se 
zájmem a dispozicemi pro propojování exaktních a humanitních věd.  

14:20 2. Ivan Wilhelm: 
  K aktuální situaci (14.10.2009) ve vztahu k reformě. (Příloha.) 
 3. Martin Černohorský: 
  Aktuální problémy vysokého školství, vědy a výzkumu – jde o dlouhodobé selhávání 

vrcholných akademických a státních institucí jako systému, nebo spíše o (ne)ojedinělá 
selhání jednotlivců z akademické sféry a zejména státní správy? 

  (S využitím korespondence s představiteli vrcholných institucí k předmětné tematice.) 

14:30 4. Ivan Wilhelm: 
  Infrastruktury výzkumu – nová oblast podpory. 
  Význam oblasti. Možnosti, které dává zákon. Současný stav příprav. 

14:40 5. Jiří Rákosník: 
  Výzkum, vývoj, inovace v České republice: kdo, co a proč dělá nebo by měl dělat. 

14:50 6. Viktor Viktora: 
  K integraci aktivit prospěšných české vědě. 

15:00 7. Dotazy ad 1, 2, 3.  Diskuse ad 4, 5, 6. 

15:30 8. Přestávka.  Skupinové a individuální konzultace. 

15:50 9. Vladimír Roskovec: 
  Organizace státní správy vědy a výzkumu. 
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16:00 10. Jana Musilová: 
  Zásady, postup a harmonogram pro tvorbu koncepce hodnocení výzkumu a vývoje. 
  Návrh – 13.8.2009. (Příloha.)  

16:10 11. Jiří Zlatuška: 
  Poznámka k organizaci. (Příloha.) 

16:20 12. Diskuse ad 9, 10, 11. 
  Informace: Akademické fórum IX (začátek prosince 2009): Pohledy tvůrců zákona 

o vysokém školství v Polsku na problematiku terciárního vzdělávání a vědy a 
výzkumu. Prof. Jan Wojtyla, děkan Fakulty financí Akademii Ekonomicznej v 
Katowicich, její nedávný rektor, a Prof. Michal Sewerynski, dřívější předseda Polské 
konference rektorů, nedávný ministr pro vědu a vysoké školství (v jednání). 

16:30  Ukončení.  

16:30–17:30 Seminární místnost je k dispozici ke konzultacím a diskusím. 
 
Brno, 15.10.2009 
 
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF  
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz 
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