Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků
AF-XLI, XLII, XLIII Vysokoškolská a vědní politika 1989–2019: Fakta a názory 23.5., 20.6., 19.9. 2013

Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF
http://jcmf.cz/osov

pořádá třídílný seminář XLI–XLII–XLIII. Akademické fórum

Vysokoškolská a vědní politika 1989–2019: Fakta a názory
I / III ve čtvrtek 23. května 2013, 14:00–17:00,
II / III ve čtvrtek 20. června 2013, 14:00–17:00,
III / III ve čtvrtek 19. září 2013, 14:00–17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Seminář je veřejný a volně přístupný.
Seminář se zaměří na výběrové informace o aktuálních tématech a na debaty o jejich
problematice se zvláštním zřetelem k postojům ústavních a dalších vrcholných činitelů
a institucí s působností v oblasti vysokého školství a vědy. Jednou z forem seminární práce
bude podle aktuálně daných možností operativní vytváření panelů z účastníků semináře, jak
kmenových, tak hostů, k reakcím na příspěvky, náměty a dotazy z pléna. Základním znakem
seminárního jednání je otevřenost diskuse. Samozřejmým a na Akademickém fóru spontánně
plněným požadavkem je věcná i formální korektnost argumentace.

XLI. Akademické fórum 23.5.2013

Vysokoškolská a vědní politika 1989–2013: Fakta a názory I / III
Program:
13:30–14:10 Registrace.
14:15 1. Uvítání. Informace. Ze seminární korespondence.
14:30 2. Rada pro výzkum, vývoj a inovace.
Reakce z České konference rektorů, Rady vysokých škol a Akademie věd ČR na stav
v Radě pro výzkum, vývoj a inovace vzniklý usnesením vlády ze dne 30.11.2011 č. 891,
kterým byl porušen zákon. (ČKR, RVŠ a AV ČR mají jako adresáti materiálů
Akademického fóra k dispozici důkaz, že právní názor, jímž se jeho autoři a podpůrci
pokusili porušení zákona popřít, je logicky vadný.) Debata se zaměří na obecný problém
důsledků oficiálního tolerování nezákonnosti.
15:00 3. Debata k přetrvávajícím nejasnostem v řízení projektu ICRC Brno, zejména s ohledem
na účast Mayo Clinic (Rochester, USA). Ke snazší orientaci v současné situaci může
přispět dokumentace z dřívějších let a komentář M. Černohorského, někdejšího
honorárního poradce výkonného ředitele ICRC. Jde o problematiku, která má analogie
v dalších projektech dotovaných prostředky v rozsahu miliard.
15:30 4. Přestávka. Skupinové a individuální konzultace a diskuse.
16:00 5. Maturita z matematiky.
Debata k názorům, že (1) nižší úroveň maturity z matematiky povede ke zvýšení úrovně
výsledků středoškolské výuky matematiky, (2) dlouhodobě praktikovaný přístup
ministerstva k obsahu a organizaci a financování maturity nemá z hlediska jak
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vzdělávacího, tak ekonomického své oprávnění a maturita a celé střední školství jsou jím
degradovány.
16:30 6. Obecná diskuse.
16:55 7. Závěr. Výhled na XLII. Akademické fórum (čtvrtek 20.6.2013).
17:00 Ukončení.
17:00–18:00 Seminární místnost je k dispozici ke konzultacím a diskusím.
Těšíme se na Vaši účast.
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz
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