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Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF 
 

http://cms.jcmf.cz/osov/ 
 

pořádá XXVIII. Akademické fórum  
 

(a)  Legalita úkonů současné RVVI     
(b) Vysoké školy k tvorbě zákona  

 

ve čtvrtek 12. ledna 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. Vítáni jsou zejména zájemci o legislativu vzdělávání, 
vědy všech forem výzkumu a jeho aplikací. Mohou se zúčastnit eventuálně jen korespondenčně 
zasláním příspěvku, dotazů či námětů na seminární adresu cernohorsky@physics.muni.cz. 
Akademické fórum přispívá k tomu, aby zejména v souvislosti s tvorbou zákona o vysokých 
školách a s další legislativou byla odborná veřejnost otevřeně, věcně a zavčas informována. 
 

Program  

13:30-14:10  Registrace. 

14:15   1.  Uvítání. Informace. Ze seminární korespondence. 

                 Z informací:       

                 1.1.  J. Rákosník: Příprava diskuse s ředitelem Odboru výzkumu, vývoje a inovací  
 Úřadu vlády České republiky, sekretářem Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
 Ing. Janem Markem, CSc. 

                         Návrhy témat a otázek pro diskusi je možno předat už na AF-XXVIII 12.1.2012. 

                 1.2.  J. Musilová: Kompetence a vyváženost v odborných grémiích. 

                 1.3.  V. Roskovec: Sdělení Evropské komise k modernizaci univerzit.                 

                 1.4.  J. Smítal: Problematika ostrůvků excelence na vysoké škole. 

                 1.5.  J. Zlatuška: K přípravě zákonů. 

   1.6.  M. Černohorský: Úvod k diskusi o důsledcích dosud neexistujícího zveřejňování 
                         honorářového hospodaření MŠMT a dalších institucí s veřejnými prostředky. 

14:30   2.  Legalita úkonů současné Rady pro výzkum, vývoj a inovace. 

                 2.1. Vyjádření fyzika a vyjádření právníka (vyjádření připojena). 
                 2.2. Vyjádření členů RVVI (dopis členům RVVI připojen). 
                 2.3. Další došlá vyjádření. 
                 2.4. Diskuse I ad  1 a 2. 
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15:00 3.  Vysoké školy k tvorbě zákona. 

                 3.1. Zjištěné, resp. došlé informace o vyjádřeních celoškolských 
                        a složkových orgánů k přípravě a obsahu zákona o vysokých školách. 

Vítány jsou zejména operativně zaslané odkazy na usnesení Akademických senátů, 
Vědeckých rad a dalších grémií a seskupení, působících na veřejných i soukromých  
vysokých. 
Příspěvky a informace došlé na seminární adresu  cernohorsky@physics.muni.cz  
před 11.1.2012 budou zpracovány pro raportérský referát a zveřejnění v materiálech  
Akademického fóra pro aktuální i archivní efektivní využití.  

                 3.2  Diskuse II ad 3. 

15:45   4.  Přestávka. Skupinové a individuální konzultace a diskuse. 

16:15   5.  Pokračování diskusí a závěry. 

      5.1. Diskuse III ad 2 a závěr. 
                 5.2. Diskuse IV ad 3 a závěr. 

16:55   6.  Výhled na XXIX. Akademické fórum. 

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

31.12.2011 

Těšíme se na Vaši účast. 

Se srdečným pozdravem 
za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 
cernohorsky@physics.muni.cz  
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