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Vážení adresáti,
dovoluji si Vám zaslat pozvánku na LXXIV. Akademické fórum „Hodnocení vědy 2004–
–2016 a perspektivy“, které se koná ve čtvrtek 15. září 2016.
Z průběhu semináře bude možno usoudit, do jaké míry se dalo předejít mnohaletému
uplatňování postupu, na jehož principiální vadnost bylo hned v počátku, a následně nejednou
znovu, upozorňováno. Jednou z příčin takového stavu je stereotyp přístupu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (a nejen jeho, gesce je v daném případě především u
premiéra, v současnosti u vicepremiéra) k legislativě. Je škoda, že v početně tak bohaté
plejádě polistopadových ministryň a ministrů nedošlo ani v jednom případě k tomu, že by
MŠMT uspořádalo konferenci nebo seminář k problematice kvality a efektivnosti logistiky
legislativy, a dává se trvale přednost pohodlnému uplatňování moci před odborností.
S pozdravem
za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
předseda
Vážení
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR,
Ing. Andrej Babiš, první místopředseda Vlády pro ekonomiku a ministr financí,
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády pro vědu, výzkum a
inovace,
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí,
MgA. Martin Stropnický, ministr obrany,
Milan Chovanec, ministr vnitra,
Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu,
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti,
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministryně práce a sociálních věcí,
Dan Ťok, ministr dopravy,
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství,
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví,
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.,, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj,
Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí,
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Mgr. Daniel Herman, ministr kultury,
Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, předseda
Legislativní rady vlády,
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR,
Podvýbor pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR,
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR,
Kancelář prezidenta republiky,
Česká konference rektorů,
Rada vysokých škol,
Akademie věd ČR,
Učená společnost ČR,
Jednota českých matematiků a fyziků,
Česká fyzikální společnost,
Česká matematická společnost,
Společnost učitelů matematiky, sekce JČMF,
Tým poradců ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
a další adresáti – zainteresované instituce a jednotlivci.
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