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Odborná skupina Pedagogická fyzika
České fyzikální společnosti
Jednoty českých matematiků a fyziků

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY
HODNOCENÍ VÝZKUMU
28. 3. 2008
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Vládní reforma systému výzkumu a vývoje
a s ní související nová verze „Metodiky
hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“
vyvolaly potřebu zřídit Odbornou skupinu
Organizace výzkumu. Na podnět M.
Černohorského, M. Fojtíkové a J. Musilové
ji na své schůzi dne 19.5.2008 zřídil výbor
České fyzikální společnosti JČMF.
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Odborná skupina chce poskytnout
příležitost k diskusi o nepříznivých
jevech v organizaci výzkumu v ČR
a o cestách k jejich nápravě.
Činnost řídí
M. Černohorský (předseda),
J. Musilová (místopředsedkyně),
J. Rákosník (místopředseda).
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Jednota českých matematiků a fyziků
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST
Odborná skupina Organizace výzkumu
Odborná skupina ČFS JČMF Organizace výzkumu pořádá

seminář Představy
ve čtvrtek 23. října 2008, 14:00–16:30
v seminární místnosti v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Program
14:00 - 14:10
Registrace.
14:15 - 14:25

1. Zahájení.

Komentář k seminářům

Představy – Skutečnost – Perspektivy.
14:25 - 14:45
14:45 - 15:00

Stručná informace k legislativě Projektu ICRC Brno.
Souběžně předávání písemných materiálů (viz Poznámky).
2. Informativní diskuse ke komentáři.
3. Zpravodajství o představách odborné i laické veřejnosti o legislativních
aktivitách akademických institucí, zejména České konference rektorů, Rady
vysokých škol a Akademie věd..
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23.10.2008 Představy.
27.11.2008 Skutečnost.
29.01.2009 Perspektivy.
Akademická fóra I – IV
26.02.2009 AF-I
Akademická fórum I.
26.03.2009. AF-II
Autonomie univerzit – je ohrožena?
23.04.2009 AF-III Má akademická obec účinnou
reprezentaci?
28.05.2009 AF-IV Hodnocení výsledků výzkumu.
Akademická fóra V – VIII
11.06.2009 AF-V
Metodika hodnocení výzkumu –
prospívá nebo škodí?
17.09.2009 AF-VI O legislativě pro vědu a výzkum.
22.10.2009 AF-VII K principům organizace vědy a výzkumu.
19.11.2009 AF-VIII Ústřední orgán pro řízení vědy.
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Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF
http://jcmf.cz/osov
pořádá u příležitosti Sjezdu Jednoty českých matematiků a fyziků 2014
LIII. Akademické fórum

Z Akademických fór 2008–2014
ve středu 2. července 2014, 17:00–19:00,
v místě konání Sjezdu v Brně, Šumavská 4, sál Klubu Univerzity Obrany.
Seminář je veřejný a volně přístupný.
Program
16:45–16:55 Registrace.
17:00 1. Úvodní informativní blok.
1.1. Uvítání. Informace. Program AF-LIII. Diskusní lístky.
Prezenční listina.
1.2. 2008: Vznik Akademického fóra,
resp. Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF.
1.3. Aktuality.
1.4. Ze seminární korespondence.
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17:15 2. Jana Musilová:

Z Akademických fór 2008–2014.

17:45
17:55
18:10
18:40
18:55

Dvaapadesátkrát se Akademické fórum, pořádané Odbornou skupinou
„Organizace výzkumu“ České fyzikální společnosti JČMF, zabývalo od
roku 2008 ožehavými problémy české vědy a vzdělávání. Příspěvek je
informativním průřezem tematikou Akademických fór se zaměřením na
otázky diskutované systematicky a opakovaně, zejména:
- legislativa vědy, řízení vědy, hodnocení a financování vědy,
- vysokoškolská legislativa, autonomie univerzit,
- státní maturity (se zaměřením na matematiku a fyziku),
- efektivita sítě vysokých škol v ČR,
- nelegitimita Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Pozornost je věnována především problematice hodnocení vědy, mj.
i s ohledem na připravované kvalitativní hodnocení jejích výsledků
v Akademii věd ČR.
3. Diskuse ad 2.
4. Přestávka. Individuální a skupinové konzultace a diskuse.
Odevzdání diskusních příspěvků.
5. Problematika maturity z matematiky a z fyziky. Diskuse.
6. Obecná diskuse.
7. Souhrn. Závěr. Výhled na LIV. Akademické fórum:
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. mult., předseda Akademie věd ČR:

Nová strategie Akademie věd ČR.

19:00 Ukončení. Odevzdání (zaslání) diskusních příspěvků.
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PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvyklí
říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu.
Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.

V naší zemí je mnoho lidí, kteří se domnívají,
že hospodářský úpadek lze sanovat penězi.
Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme,
nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic,
nevydírat pracující.

Tomáš Baťa, 1932
Reverz Programu pro účastníky AF-XXII.
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Aktualita: Případ Grantové agentury ČR.
„Skandál“pro nepřiznání grantů. Příčina?
▪Současné P GAČR jmenováno Vládou 12.11.2008.
▪ Nedatovaně a nepodepsaně (kým?) předložený kuriózní
Návrh na jmenování předsedy a členů P GAČR se znaky
samozvanosti (?), odporující smyslu ustanovení zákona o
čtyřletém funkčním období.
▪RVVI na svém 273. zasedání 25.5.2012 po neschválení
pozměňovacího návrhu T. Jungwirtha akceptuje jako
podklad pro svůj návrh Vládě jmenovat všechny dosavadní
členy P GAČR na další funkční období.
2012 nezasáhl žádný z členů P GAČR, nezasáhla RVVI,
zainteresovaní ministři, Vláda. Nápravu si nevynutila a ani se
o ni nesnažila žádná z univerzit, ani těch nejvýznamnějších,
a ani žádná z vrcholných akademických institucí.
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Proč je takový zájem o setrvávání v grémiích
typu Předsednictvo GAČR, TAČR, Rada pro
výzkum, vývoj a inovace, … ?
Málo práce (?), hodně moci (!),
neodbornost nevadí, nulová odpovědnost (!! –
jeden premiér-předseda RVVI píše: „Osobní
odpovědnost nikomu nepřisuzuji a přisuzovat
nehodlám.“).
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Dahrendorfovy teze
Program Akademického fóra vybízí některými položkami k úvaze
o aktuální oprávněnosti Dahrendorfových tezí, že
„prožíváme rozpad práva a řádu jak ve vlastní zemi, tak
po celém světě“, a že

„určitá měřítka postmoderního chování, totiž

ochota neozývat se proti relativně
méně závažným porušením zákona
pronikla hluboko do veřejných
institucí“.
Ralf Dahrendorf: Hledání nového řádu.
Praha, Paseka 2007. Str. 35 +2, 43 +7.
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Od 5.10.2011 má Rada pro výzkum, vývoj
a inovace složení odporující zákonu.
Od 30.11.2011 se nezákonnost týká jejího
samotného vedení, resp. předsednictva.
Jako by porušování, resp. nedodržování
zákona vysokými ústavními činiteli,
předsedy Vlády nevyjímaje (byli takoví tři),
bylo jejich právem, které se nesluší
zpochybňovat, jak lze soudit z chování
zcela převážné většiny i vrcholných
akademických institucí.
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1932
Má-li demokracie splniti své historické poslání, potřebuje lidí nejen takových,
kteří veřejnému hospodářství rozumějí.
Vládě demokratické působí největší potíže,
že správcové veřejných zájmů nedovedou se
povznésti nad své zájmy soukromé nebo stranické,
anebo že prostě nerozumějí problémům,
před které jsou postaveni.
Obojí demokracii diskredituje.

Demokracie vyžaduje tedy
charakter a vzdělání.
Karel Engliš,
první rektor Masarykovy univerzity,
poslední předúnorový rektor Univerzity Karlovy
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