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Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků 
AF-XXXVI                   Novela zákona o vysokých školách I  –  Metodika II                     11.12.2012 

 
Záznam z XXXVI. Akademického fóra 

http://osov.cms.jcmf.cz 
 
 

Novela zákona o vysokých školách I  –  Metodika II 
 

Veřejný, volně přístupný seminář se konal v úterý 11. prosince 2012, 14:00–17:00, 
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

 
Přílohy: 
Z-0_Záznam z AF-XXXVI. 
Z-1_Program. Usnesení AS UK a AS MU. Termíny AF 2013. 
Z-2_Účastníci. 
Z-3_Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách. 
Z-4_J. Rákosník: Základní informace o Individuálním projektu národním Metodika. 
Z-5_J. Málek: Návrh multikriteriální Metodiky 2013. 
Z-6_J. Málek: Návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013. 
Z-7_J. Chýla: Komentář k dokumentu Návrh Metodiky hodnocení výsledku 2013. 
Z-8_J. Musilová: Hodnocení vědy v ČR. 
Z-9_Z. Hostomský a L. Rulíšek: Ohlédnutí za hodnocením práce vědeckých týmů  
        na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., v období 2007–2012. 
Z-10_Š-Zajac: Cena Inovace v roce 2012. 
Z-P_Průvodní dopis k Záznamu AF-XXXVI a Pozvánce na AF-XXXVII. 
 
 

Na program XXXVI. Akademického fóra byly zařazeny informativní referáty k probíhajícím 
legislativním aktivitám MŠMT (Novela zákona o vysokých školách) a RVVI (Metodika  
hodnocení výsledků výzkumu). Při aktuálnosti a obsáhlosti tematiky byla dána přednost 
stručným vystoupením pro získání celkového přehledu před vybráním jednoho tématu 
s podrobnou diskusí o něm, jak se stane už na XXXVII. Akademickém fóru (viz připojená 
pozvánka na ně).  
 
1. Uvítání. Informace. Legitimita Rady pro výzkum, vývoj a inovace a legitimita jejích  
    úkonů. 

Po zahájení ve 14:15 a uvítání účastníků (seznam účastníků viz příloha Z-2) komentoval  
M. Černohorský aktualizovaný program (příloha Z-1, s. 1) s připojeným Usnesením 
Akademického senátu Univerzity Karlovy a Usnesením Akademického senátu Masarykovy 
univerzity k novelizaci zákona o vysokých školách (Z-1, s. 2) a s termíny deseti Akademických 
fór v roce 2013 (Z-1, s. 2). Poté připomněl nynější, už déle než rok trvající nezákonný stav 
v Radě pro výzkum, vývoj a inovace s poukazem na jeho zrod ve vadných usneseních vlády 
č.739 ze dne  5.10.2011 a č. 891 ze dne 30.11.2011 a na problematiku právní platnosti úkonů 
Rady v době působení ve stavu nezákonnosti. 
 
2. Příprava novely zákona o vysokých školách. 

Stručnou charakteristiku k aktuálnímu stavu přípravy novely zákona o vysokých školách podal 
s poukazem na některé jednotlivosti Výchozího dokumentu pro novelu zákona o vysokých 
školách (Z-3) a na usnesení Akademických senátů Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity 
(Z-1, s. 2) J. Zlatuška. 
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3. Informativní materiály k hodnocení vědy, výzkumu, vývoje a inovací.   

Materiály v přílohách Z-4 až Z-9 poskytují operativní vhled do situace. Informaci o 
Individuálním projektu národním Metodika (Z-4) prezentoval  J. Rákosník již na XXXV. 
Akademickém fóru. K Metodice 2013, připravované v Radě pro výzkum, vývoj a inovace, jsou 
uvedeny dvě prezentace (Z-5, Z-6) proto, že J. Málek informace o Metodice 2013 v souladu 
s jejím vývojem aktualizoval. Komentář J. Chýly (Z-7) reaguje na verzi dřívější, než která byla 
prezentována.  

Prezentace J. Musilové (Z-8) je předběžnou informací k podrobnějšímu výkladu a jeho diskusi na 
lednovém fóru AF-XXXVII 24.1.2013. 

Značnou pozornost zasluhuje systém hodnocení uplatňovaný v Ústavu organické chemie a 
biochemie AV ČR. V úvodu poskytnutého textu (Z-9) jeho autoři Z. Hostomský (viz příloha Z-2 
Účastníci) a L. Rulíšek píší, že „naše zkušenosti s mezinárodně organizovanými evaluacemi a 
otevřenými konkursy na místa vedoucích pracovníků mohou být zajímavé i pro ostatní pracoviště 
Akademie věd a v neposlední řadě i pro hodnocení vědy v naší zemi obecně.“ 

K žádnému z uvedených informativních materiálů nebyla zatím na Akademickém fóru podrobná 
diskuse. Stane se tak postupně, aniž by byla zanedbávána aktuální tematika, k níž patří přirozeně 
legislativa pro vysoké školy a také zatím stále ještě pokračující trvání nezákonného stavu v Radě 
pro výzkum, vývoj a inovace. 

4. Diskuse 

Povaha diskuse odpovídala heterogenitě rozsáhlé tematiky. Panelisté J. Chýla, J. Málek, 
J. Musilová, J. Rákosník a J. Zlatuška a aktivita pléna jí dali věcný průběh a značnou informační 
hodnotu. Připojena je i v diskusi avizovaná, poseminárně zaslaná informace Š. Zajace o akci 
konané v rámci Týdne výzkumu, vývoje a inovací (Z-10).  

Vánočním a novoročním přáním a sdělením, že další Akademické fórum se koná 24.1.2013, 
XXXVI. Akademické fórum v 17:15 skončilo. 
 
31.12.2012 
 
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz 
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