Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků
AF-LXVI K dominantám roku 2016: [1] Ernst Mach (1838–2016) – [2] Zákon o výzkumu 12.11.2015

Záznam z LXVI. Akademického fóra
http://jcmf.cz/osov

K dominantám roku 2016:
[1]Ernst Mach (1838–1916) – [2]Zákon o výzkumu

Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 12. listopadu 2015, 14:00-17:00,
v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Přílohy:
Z-0 Průvodní dopis k Záznamu z AF-LXVI.
Z-1 Záznam z AF-LXVI.
Z-2 Účastníci AF-LXVI.
Z-3 AF-LXVI E. Těšínská: Ernst Mach_ppt32.
Z-4 AF-LXVI J. Kupčík: Návrh VZZ o VaVaI z pohledu FVŽ_ppt24.
Z-5 AF-LXVI M. Komm: Vědecká komunita vs. MVV(V)_ppt6.
Z-6 AF-LXVI I. Netuka: Připomínky GA ČR k VZZ_ppt4.
1. Zahájení. Uvítání. Informace.

LXVI. Akademické fórum zahájil M. Černohorský ve 14:15. Uvítal účastníky (příloha
Z-2) a v úvodních informacích přečetl zprávu z oddělení protokolu paní ministryně
Valachové dokládající její zájem o mimoresortní aktivity, v případě Akademického fóra
podporující její snahy o pozitivní posun v péči o účinné zásahy do vzdělávací soustavy: „…
reaguji na pozvání paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové na
LXVI. Akademické fórum. Paní ministryně si pozvání velice váží, z důvodu zahraniční
pracovní cesty se však nemůže zúčastnit. …“ O jednom z charakteristických ohlasů na
problematiku maturit z matematiky, které by neměly zůstat bez vlivu na další vývoj
problematiky výuky matematiky, byla paní ministryně informována korespondenčně.
Účastníci semináře byli seznámeni s došlým předmětným vyjádřením ve větším rozsahu, než
jsou tyto výňatky z rozsáhlejšího vyjádření vzešlého z učitelského terénu:
„… Nevěřím tomu, že kdokoli za stát (tedy polit. reprezentace – vláda, MŠMT, Cermat –
chybu uzná … neřešených problémů po 5 letech maturit je tolik, ale myslím, že to
z kompetentních nikoho nezajímá …. Bohužel se nic nezmění … Před 40 lety to bylo
mnohem horší. …“
Je však velmi pravděpodobné, že další vývoj povede k výsledkům, které přesvědčí i takto se
vyjadřující učitele matematiky, že změny k lepšímu, kde jich je třeba, dojdou uskutečnění, a
že eventuální odborná pochybení nezůstanou bez nápravy.
2. Emilie Těšínská: Sto let od úmrtí Ernsta Macha (18.2.1838–19.2.1916).
Prezentace (Z-3) byla svým obsahem i podáním vítaným předznamenáním roku, v němž
bude Ernsta Macha, po tři desetiletí působícího na univerzitě v Praze, vzpomínáno zejména
s vazbou na jeho úmrtní den 19. února 1916.
Mezi adresáty Záznamu může být řada zájemců zejména o hlavní akci Brněnských dnů
Ernsta Macha 2016, k níž dojde v pátek 19.2.2016 ve Sněmovním sále brněnské Nové radnice
s tímto programem:
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Jiří Bičák, Univerzita Karlova v Praze, předseda Učené společnosti ČR:
Mach, relativita a kosmologie.
Friedrich Stadler: Universität Wien, ředitel Institutu Vienna Circle:
Only a Philosophical "Holiday Sportsman"? - Ernst Mach as a Scientist Transgressing
Disciplinary Boundaries.
Jiří Drahoš, Akademie věd ČR, předseda AV ČR:
Ernst Mach – pedagog a technik.
Podrobný program Brněnských dnů Ernsta Macha 2016 (18.-20.2. a 19.6. 2016) bude
zveřejněn po dokončení probíhajících závěrečných jednáních s pořadatelskými institucemi
(Masarykova univerzita, Akademie věd ČR, Učená společnost ČR, JČMF, městská část BrnoChrlice, a eventuálně ještě i další), podporovanými statutárním městem Brno.
3. Jaroslav Kupčík: Návrh věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje
a inovací z pohledu Fóra Věda žije!
Michael Komm: Vědecká komunita vs. MVV(V).
K věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací připravili obsažný
materiál člen Fóra Věda žije! Jaroslav Kupčík a jeho předseda Michael Komm. Jejich
prezentace „Návrh VZZ o podpoře VaVaI z pohledu Fóra Věda žije!“ (Z-4) a „Vědecká
komunita vs. MVV(V)“ (Z-5) jsou obsažným zdrojem podnětů k obsáhlé meritorní diskusi,
jak se ukázalo už na samotném semináři.
4. Diskuse ad 3.
V diskusi vystoupili téměř všichni účastníci semináře, předseda Grantové agentury ČR
s prezentací „Informace o připomínkách GA ČR k Věcnému záměru zákona o podpoře
výzkumu, vývoje a inovací (Z-6).
5. Výhled na LXVII. Akademické fórum.
LXVII. Akademické fórum „Liessmannova Praxe nevzdělanosti“ se koná ve čtvrtek
10. prosince 2015.
LXVI. Akademické fórum skončilo v 17:25.
29.11.2015
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF
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