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

 
 

Správa vědy 
Veřejný, volně přístupný seminář se konal v úterý 10. června 2014, 14:00-17:00, 
v posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

Přílohy: 

Z-0   Průvodní dopis k  k Záznamu z  LII. Akademického fóra. 
Z-1   Záznam z AF-LII. 
Z-2   Účastníci AF-LII. 
Z-3   Návrh na jmenování předsednictva GAČR. 
Z-4   Pozměňovací návrh prof. Jungwirtha. 
Z-5   Výňatek A6) ze Zápisu 273. RVVI. 
 
Program 
1. Informace. 
2. Alena Gajdůšková: Správa vědy. Diskuse. 
3. Novela zákona o vysokých školách. Pluralitní logistika legislativy. Diskuse. 
 
1. Informace. 
Po zahájení ve 14:15 a uvítání účastníků (Z-2) podal M. Černohorský tyto informace: 

1.1. Uvítání 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Aleny Gajdůškové bylo do-
provozeno poukazem na její aktivitu spojenou se vznikem Zelené knihy pro oblast vědy, 
výzkumu, vývoje a inovací, předložené v únoru 2012. V Akademickém fóru ji A. Gajdůšková 
představila krátce nato, 15. března. Její text (19. s.) je k dispozici v materiálech AF-XXX 
http://jcmf.cz/osov ).  

 

1.2. Ve dnech 2.–4. července 2014 se koná v Brně Sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků 
2014. Z iniciativy jeho organizátorů je na jeho jednání zařazeno Akademické fórum. Delegáti 
Sjezdu (1) budou informováni o motivech vzniku Akademického fóra a o ustavení Odborné 
skupiny „Organizace výzkumu“ České fyzikální společnosti JČMF (M. Černohorský), (2) 
z výkladu k některým konkrétním tématům (J. Musilová) získají vhled do stylu předsemi-
nární přípravy a jejího uplatnění na semináři a po něm, a (3) charakteristickým tématem 
diskuse bude problematika maturity z matematiky a fyziky  (účastníci sjezdu). 

1.3. Dochází k prvním přípravným jednáním o konferenci Brněnské dny Ernsta Macha 
k stoletému výročí Machova úmrtí (19.2.1916). 

1.4. Ze seminární korespondence. 
 Reakce na dopis Ing. Markéty Plechšmídové, tajemnice ministra dopravy Ing. Antonína Pra-

chaře, která jménem pana ministra děkuje za pozvání na LII. Akademické fórum se sdělením, 
že vzhledem k pracovnímu vytížení je nucena jej z této akce omluvit: 
„Vážená paní inženýrko, 
děkuji za Vaši zprávu. Je přirozené, že by to musel být zcela mimořádný souběh okolností, 
aby se pan ministr mohl akcí typu Akademického fóra osobně zúčastnit. Protože však někdy 
jde o záležitosti týkající se bezprostředně členů Vlády, je užitečné, mohou-li být v takových 
případech svým podpůrným aparátem kvalifikovaně upozorněni. V současné době je tako-
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vým případem už od 30. listopadu 2011 trvající nezákonný stav v Radě pro výzkum, vývoj a 
inovace, jejíž členy Vláda jmenuje, a je tedy za tuto nezákonnost odpovědná, byť ji současná 
Vláda nezpůsobila. ...“ 

1.5. V souvislosti s rezignací předsedy Grantové agentury ČR věnují média pozornost především 
jeho osobě a ponechávají stranou primárního původce problému, v daném případě odborně 
neobhajitelný postup Rady pro výzkum, vývoj a inovace, patrný z trojice dokumentů Z-3, 
Z-4, Z-5, týkajících se jmenování předsedy a členů Předsednictva GA ČR v roce 2012. Je to 
jeden z projevů škodlivého nebo někdy i nezákonného stavu v oblasti vědy, ze strany 
posledních čtyř předsedů RVVI, vysokých ústavních činitelů, buď tolerovaného nebo i způ-
sobeného.  

1.6. Poseminární poznámka na základě oznámení předaného v závěru semináře: I pro nefyziky 
může být právem zajímavé podívat se na nejen obsahově, ale i technicky a výtvarně působivě 
zpracované oznámení o 18. konferenci českých a slovenských fyziků: 18th Conference of 
Czech and Slovak Physicists Palacký University Olomouc, Czech Republic, September 16-
19, 2014 The conference is organized by the Czech Physical Society and the Slovak Physical 
Society with participation of Hungarian and Polish Physical Societies. Further information 
and registration jcmf.upol.cz/kcsf18/. 

 
2.  Alena Gajdůšková: Správa vědy. 

Hodinový výklad byl vydatným zdrojem hodinové diskuse, poznamenané pozitivně tím, že jde 
o diskusi s čelným zákonodárcem. Vizuálního podkladu či doprovodu verbálního projevu nepoužil 
z účastníků diskuse nikdo, takže její dokumentace zůstává jen v paměti přímých účastníků, když do 
materiálů Akademického fóra se zařazují jen písemně předaná nebo zaslaná autentická vyjádření 
samotných autorů. 
 
3.  Novela zákona o vysokých školách. Pluralitní logistika legislativy. 

K oběma tématům byla podána jen velmi stručná zpráva. K meritorní diskusi dojde až na některém 
z dalších seminářů, když nejbližší z nich (Brno, 2.7.2014) by měl splnit informativní funkci z hle-
diska zájmů účastníků  Sjezdu JČMF.  

Avizováním podzimních Akademických fór (předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš – Nová 
strategie Akademie věd ČR, vicepremiér Pavel Bělobrádek a ministr Daniel Herman – v jednání) 
a přáním vydařených letních měsíců LII. Akademické fórum v 17:10 skončilo. 

 

21.6.2014 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,  
předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
 

 
Seminární adresa: 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,  
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 
Kotlářská 2 
611 37 Brno 

cernohorsky@physics.muni.cz   

Tel. 605 707 876 
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