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Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF 
 

http://cms.jcmf.cz/osov/ 
 

pořádá XXXIII. Akademické fórum  
 

Peripetie zákona, maturity a financi 
 

ve čtvrtek 14. června 2012, 14:00–17:00 
 

ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 
Seminář je veřejný a volně přístupný. 

 

Program  

13:30-14:10  Registrace. 

14:15  1. Uvítání. Charakteristika diskusního formátu semináře. 

           2. Z korespondence s ústavními činiteli o dodržování zákonnosti. 

           3. Informace. 

               3.1. Proč je Finsko v mezinárodním srovnání v projektu OECD PISA  
                      tak nadprůměrně úspěšné.  
                      Mezinárodní kongres k novým formám výuky a učení v Regionu Saar-Lor-Lux, 
                      Saarbrücken, 22.–23. listopadu 2012. Založení Institutu pro nové formy výuky. 

   3.2. Československý časopis pro fyziku. Speciální číslo o fyzikálním vzdělávání, 
                      listopad 2012. 

   3.3. Maturita jako indikátor předností a nedostatků vzdělávacího systému. (P-1) 

              3.4. Předstupeň diskusního materiálu k zákonu o vysokých školách. (P-2) 

   3.5. Důvěryhodnost projektového finančního hospodaření. (Z-3) 
         Důsledky problémů s evropskými fondy ve školství a vědě. (P-3) 

  3.6. Dotazy a odpovědi k informacím. 

14:30  4. Diskuse k textu J. Zlatuška: Maturity ukazují jiný problém školství než jen  
               sestavování  testů. (P-1) 
    Diskuse k příspěvkům a k námětům s tematikou Maturity. 
    Stanoviska pracovníků z institucí s vazbou na problematiku maturit. 

15:00  5. Orientační diskuse k textům 
               A. Gajdůšková et al.: Zelená kniha. Český výzkumný prostor v EU. 
               http://cms.jcmf.cz/osov/doc/AF-XXIV_P-5_A-Gajduskova_Zelena_kniha.pdf 
               L. Pátý: Základní články zákona a jejich myšlenkový obsah. (P-2) 
               Diskuse k příspěvkům a k námětům s tematikou Zákon  o vysokých školách. 
               Stanoviska pracovníků z institucí s vazbou na vysokoškolskou legislativu. 

15:30  6. Přestávka. Individuální a skupinové konzultace a diskuse. 
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16:00  7. Diskuse k Anketě z XXXII. Akademického fóra. (Z-3, P-3) 
               Význam zveřejňování osobně adresných údajů pro hospodaření s finančními 
               prostředky. 
               Jak předejít katastrofickému vývoji financování školství a vědy. 
               Obnovení právního stavu v Radě pro výzkum, vývoj a inovace. 
               Diskuse k příspěvkům a námětům s tematikou položek Ankety 
               Stanoviska pracovníků institucí s vazbou na tematiku Ankety. 

16:30  8. Všeobecná diskuse. Dahrendorfovy teze. 

16:50  9. Shrnutí. Závěr. 

16:5510. Výhled na XXXIV. Akademické fórum. 

17:00     Ukončení. 

 

17:00-18:00  Seminární místnost je k dispozici ke konzultacím a diskusím. 

 

 Těšíme se na Vaši účast a elektronicky sdělená vyjádření a náměty.  

 

Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz  

 

 

Přílohy: 

P_   Průvodní dopis. 
P-0  Pozvánka na AF-XXXIII. 
P-1  J. Zlatuška: Maturity ukazují jiný problém školství než jen sestavování testů. 
P-2  L. Pátý: Základní články zákona a jejich myšlenkový obsah. 
P-3  J. Zlatuška: Školství a věda obdarovávané Danajci? 
Z-0  Záznam z AF-XXXII. 
Z-1  Účastníci AF-XXXII. 
Z-3  Anketa k aktuálním problémům. 
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