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Vysoké školy a věda
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 20. března 2014, 14:00-17:00,
v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Přílohy:
Z-0
Z-1
Z-2
Z-3
Z-4

Průvodní dopis k k Záznamu z XLIX. Akademického fóra.
Záznam z AF-XLIX.
Účastníci AF-XLIX.
Ze seminární korespondence: Pozvání z GAČR.
Diskusní příspěvky:
(1) M. Feistauer: K systému GAČR.
(2) M. Malý: Poznámky k vystoupení rektora Tomáše Zimy O univerzitách, vysokých
školách a vědě.
(3) L. Pátý: K 25. výročí založení Kruhu nezávislé inteligence.
Z-5 Dopis na Mayo Clinic.
Z-6 Projekt ICRC – Přehled hlavních dosažených výsledků Duben 2013
1. Informace
Po zahájení ve 14:15 a uvítání účastníků (Z-2) M. Černohorský
(1) poznamenal v úvodní informaci, že účastníci semináře mají k dispozici v tištěné podobě
dva loňské, v současné době zvlášť aktuální materiály, „Návrh Předsednictva GAČR
na jmenování předsedy a členů předsednictva GAČR“ a prezentaci „Pluralitní logistika
legislativy“ (předneseno na Veřejném slyšení v Senátu PČR 20.2.2013, viz
http://jcmf.cz/osov, materiály XXXVIII. Akademického fóra, 21.2.2013),
(2) informoval o pozvání do jednání Předsednictva GAČR a reakci na ně (Z-3),
(3) připomněl, že na nejbližších Akademických fórech vystoupí





ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR senátorka Eva Syková (17.4.2014),
rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, místopředseda České konference rektorů
pro vzdělávání (22.5.2014);
místopředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek (27.5.2014);
ministr kultury Daniel Herman (podzimní termín v jednání).

2. Tomáš Zima: O univerzitách, vysokých školách a vědě.
Rektor univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů profesor Zima uvedl své
pohledy na vybrané jednotlivosti z ohlášené obsáhlé tematiky. Od předání jejich písemné
charakteristiky upustil, protože jsou dostupné z řady publikovaných rozhovorů a vystoupení.
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Účastníci semináře k nim obsažně diskutovali diskuse, písemně byly předány (Z-4) dva
diskusní příspěvky (M. Feistauer, M. Malý) a jedna informace (L. Pátý).
3. Poseminární sdělení k ICRC.
O faktech ovlivňujících situaci Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC Brno budou podány informace na L. Akademickém fóru 17.4.2014. Vážou se k tomu přílohy Z-5 a Z-6
a řada dokumentů typu prohlášení Mayo Clinic pro tiskovou konferenci 2.7.2013, uvedeného
v autentickém znění a komentovaném v průvodním dopise k tomuto Záznamu.
XLIX. Akademické fórum skončilo v 17:10.
13..4.2014

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF
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