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Věc: Průvodní dopis k Pozvánce na LXXIX. Akademické fórum. 

 

Přílohy: 

P-0   Průvodní dopis k Pozvánce na AF-LXXIX. 

P-1   Pozvánka na AF-LXXIX. 

 

 19. 4. 2017 

Vážení adresáti, 

 

     dovoluji si Vám zaslat pozvánku na LXXIX. Akademické fórum Hodnocení vědy a 

výzkumu 2015.  

 

     Aktuálnost tématu je dána nejasností, jaký je skutečný stav průběhu a výsledků 

zpracovávání sběrných dat. Proti stanoviskům deklarujícím úspěšný průběh stvrzovaný 

pozitivními ohlasy se poukazuje také na různé závady ve zpracování.  

 

     Pro užitečnost semináře a věcnost jeho závěrů bude výhodné, když adresáti, kteří 

disponují konkrétními validními doklady o úspěšnosti či vadách předmětných aktivit, zašlou 

podle vlastního uvážení relevantní charakteristické údaje na seminární adresu 

cernohorsky@physics.muni.cz před 3. květnem 2017. Přispějí tak k efektivnímu průběhu 

semináře a k vyjasnění situace. Došlé materiály budou předmětem jednání semináře a podle 

rozhodnutí autora budou/nebudou zařazeny do příloh k Záznamu z AF-LXXIX. 

 

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 ČR pro ekonomiku a ministr financí, 

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a 

inovace, 

PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí, 

MgA. Martin Stropnický, ministr obrany, 

Milan Chovanec, ministr vnitra, 

Ing. Jiří Havlíček, MBA, 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, 
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JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, 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, 

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury, 

JUDr. Jan Chvojka, 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. 


