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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 

 
 
 

Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF 

http://osov.cms.jcmf.cz 
 

pořádá XXXVI. Akademické fórum  
 

Novela zákona o vysokých školách I  –  Metodika II 
 

v úterý 11. prosince 2012, 14:00–17:00 
 

ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 
Seminář je veřejný a volně přístupný. 

Program  

13:30-14:10  Registrace. 

14:15  1. Uvítání. Informace. 
                Legitimita Rady pro výzkum, vývoj a inovace a legitimita jejích úkonů. 

14:20  2. Jiří Zlatuška:  K aktuálnímu stavu přípravy novely zákona o vysokých školách. 

14:40  3. Jiří Málek:      Návrh multikriteriální Metodiky hodnocení  2013.  

15:00  4. Jiří Chýla:       Komentář k dokumentu 
                                         Návrh multikriteriální Metodiky hodnocení  2013.  

15:20  5. Jana Musilová: Hodnocení vědy v ČR - problém stále živý.               

 Zásady, postup a harmonogram pro tvorbu koncepce hodnocení výzkumu a vývoje 
(návrh – 11. 8. 2009 zpracovaný pro Pracovní skupinu ČKR pro Metodiku hodnocení 
výsledků VaV).  

 Hodnocení výzkumné činnosti Akademie věd ČR za období 2005 až 2009 provedené 
v letech 2010 a 2011 (zkušenosti předsedkyně hodnoticí komise č. 2 – aplikovaná fyzika). 

 Návrh paragrafového znění směrnice rektora „Vnitřní hodnocení na Masarykově 
univerzitě“  z dubna 2011 jako příklad koncepce hodnocení výzkumné a pedagogické 
činnosti velké instituce.   

15:40  6. Přestávka.      Individuální a skupinové konzultace a diskuse. 
                                       Sběr adresných písemných námětů a dotazů k panelové diskusi.  

16:00  7. J. Zlatuška, J. Málek, J. Chýla, J. Musilová, J. Rákosník: 
               Předdiskusní poznámky. 

16:10  8. Panelová diskuse ad 1, 2, 3, 4, 5. 
               Panelisté:  J. Chýla, J. Málek, J. Musilová, J. Rákosník, J. Zlatuška. 

16:55  9. Závěr. Výhled na Akademická fóra 2013. 

17:00  Ukončení. 
 
17:00–18:00  Seminární místnost je k dispozici ke konzultacím a diskusím. 

 

Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 

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

http://osov.cms.jcmf.cz/
http://osov.cms.jcmf.cz/
about:blank2012-fa.xhtml#zlatuska
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Usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 7.12.2012, bod 4: 
 
AS UK zdůrazňuje, že z požadavku kvality návrhu novely zákona  
o vysokých školách nelze slevovat pod záminkou údajné potřeby jeho rychlého 
projednání a omluvou nemůže být zejména snaha o dodržení harmonogramu 
formulovaného jako politické zadání. 

Mají-li být obsahem nová nebo konkretizovaná řešení, je třeba je řádně 
projednat s celými vysokoškolskými reprezentacemi i v rámci širší akademické 
obce. Navržený harmonogram neumožňuje vytvoření návrhu, který by měl 
širokou a kvalifikovanou podporu akademické obce, a je proto nepřípustný.  

V naposled předloženém materiálu kupříkladu chybí byť jen náznak 
zodpovědného řešení jednoho z kardinálních problémů, jímž je diverzifikace 
vysokých škol. Nezodpovědným je naopak pokus znovu otevírat otázku 
restrikce akademické samosprávy, jehož projevem je zejména omezování 
působnosti akademických senátů. 

Je za hranicí troufalosti vracet do novely témata, která nedávno tak rozjitřila 
akademickou veřejnost. 
 

Usnesení Akademického senátu Masarykovy univerzity ze dne 3.12.2012, bod 7: 
 

Akademický senát Masarykovy univerzity požaduje věcné posouzení 
zamýšlených legislativních řešení na úrovni reprezentací vysokých škol, nikoliv 
jen v úzké skupině vybraných zástupců. Akademický senát MU vyzývá Radu 
vysokých škol a Českou konferenci rektorů ke koordinaci postoje k záměrům 
zamýšlených změn ještě před kroky směřujícími ke konkrétní legislativní 
úpravě. 

 

 

Akademická fóra 2013 

37. AF        Čtvrtek    24. ledna 2013     Novela zákona o vysokých školách II 
38. AF        Čtvrtek    21. února 
39. AF        Čtvrtek    21. března  
40. AF        Čtvrtek    25. dubna 
41. AF        Čtvrtek    23. května 
42. AF        Čtvrtek    20. června 
43. AF        Čtvrtek    26. září 
44. AF        Čtvrtek    24. října 
45. AF        Čtvrtek    21. listopadu 
46. AF        Čtvrtek    12. prosince 
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