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Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF 
pořádá XII. Akademické fórum  

 

Reforma vysokoškolského vzdělávání  I 
 

ve čtvrtek 15. dubna 2010, 14:00–17:00, 
 

ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 
 

 
Seminář je veřejný a volně přístupný. Zváni a vítáni jsou zájemci o dobrou legislativu středního a 
vysokého školství, vědy a všech forem výzkumu a jeho aplikací.  

 

Program (stav ke dni 27.3.2010; v pořadí bodů může dojít ke změnám): 

13:30–14:10 Registrace. 

 1. 14:15 Zahájení. Informace. 

 Dovětek ke státním maturitám. Konference Asociace ředitelů gymnázií, 24.-26. 3. 2010. 
 Konstituování Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

 2. Vadný dokument Rady pro výzkum, vývoj a inovace "Metodika hodnocení výsledků 
výzkumných organizací (pro rozdělování institucionálních prostředků výzkumným organizacím 
na jejich rozvoj podle hodnocení dosažených výsledků) a hodnocení výsledků ukončených 
programů v letech 2010 až 2012.  

 Diskuse. 

 3. Snížení počtu vysokých škol v České republice. 

 Přehlídka názorů/námětů k reformním tématům (k tématům nebudou připravena úvodní  
 vystoupení, předpokládají se příspěvky z pléna, písemně formulované ve znění určeném  
 pro Záznam z XII. AF). 

 Nárůst/pokles počtu studijních programů a počtu studentů v kategoriích Bc./Mgr./Ph.D.  
 Alternativní způsob financování vysokých škol. 
. Působnost Akreditační komise. 
 Lokální centra excelence. 
 Tendence ke slučování akademických institucí. 
 Typy kategorizace vysokých škol. 
 Systemizace pracovních míst. 
 Diskuse. 

 4. Vladimír Roskovec: K problematice slučování vysokých škol. 
  Diskuse. 
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 5. Zdeněk Jirásek: Úvahy o reformě terciárního vzdělávání v České republice 
Pohled člena Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání. 
Diskuse. 

 6. Jiří Zlatuška: Scylla počtu a Charybda slučování. 

  Diskuse. 

 7. Jana Musilová: Nehomogenita sítě vysokých škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

  Diskuse. 

8. Koncepce XIII. Akademického fóra 20.5.2010 s účastí profesora Švejnara. 

 Diskuse. 

9. Shrnutí. Závěr. 

 
Brno, 29.3.2010 

Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz 
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