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Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF 
 pořádá semináře Akademické fórum X (únor) a Akademické fórum XI (březen) 

 

Diskuse k státním maturitám I 
ve čtvrtek 11. února 2010, 14:00-17:00, 

 

Diskuse k státním maturitám II 
ve čtvrtek 11. března 2010, 14:00-17:00, 

 
v  posluchárně (kapacita 58 míst) v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25. 

 
Semináře jsou veřejné a volně přístupné. Zváni a vítáni jsou zájemci o dobrou legislativu středního a 
vysokého školství, vědy a všech forem výzkumu a jeho aplikací.  

Předseminární registrace se nevyžaduje, doporučuje se však u těch zájemců, kteří si chtějí zajistit 
vystoupení v diskusi s vlastním příspěvkem. Tito zájemci mohou avizovat svou aktivní účast e-mailem na 
adresu cernohorsky@physics.muni.cz s uvedením jména (s tituly), e-mailové adresy a pracoviště. 
Předseminární zaslání textu diskusního vystoupení,  jeho charakteristiky (anotace) či názvu je vítáno, 
nutné však není; stačí zaslání (elektronicky) až v den semináře a předání příspěvku v písemné podobě 
ještě před vystoupením.  

V této Pozvánce-Programu jsou bližší údaje jen k únorovému semináři AF-X. 
Pozvánka-Program březnového AF-XI bude reflektovat výsledky únorového AF-X. 

Program 

13:30-14:10  Registrace. 
14:15  1.  Zahájení.  
14:20  2.  Martin Černohorský: 
  Seminární korespondence k státním maturitám.  

  Přehled avizovaných vystoupení v členění podle témat 1-2-3:  
(1) K uplatnění státních maturit v rámci přijímacího řízení na vysokou školu. 
(2) K rozpisu alokace prostředků vyhrazených pro státní maturity. 
(3) Skladba, úroveň, organizace a nákladnost maturity dříve a nyní. 
(4) K tématu Státní maturita. Různé. 

14:30  3.  Jiří Zlatuška: 
  K možnostem užití státních maturit jako přijímacích zkoušek –  
  jaký styl ověřování předpokladů ke studiu chceme podporovat? 
14:50  4.  Avizovaná vystoupení. 
  5.  Diskuse I k avizovaným vystoupením a k materiálům AF-IX.  
16:00  6.  Přestávka. Skupinové a individuální konzultace a diskuse. 
16:20  7.  Diskuse II k avizovaným vystoupením a k materiálům AF-IX. 
  8.  Neavizované diskusní příspěvky.   
  9.  Diskuse III k neavizovaným příspěvkům a k materiálům AF-IX. 
  10.  Náměty k březnovému Akademickému fóru XI. 
  11.  Shrnutí. 
17:00   12.  Ukončení. 
17:00-18:30     Seminární místnost je k dispozici ke skupinovým a individuálním konzultacím a diskusím.  

Brno, 28.1.2010 

Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF  
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz           
 


