Jednota českých matematiků a fyziků
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST
Odborná skupina Organizace výzkumu
http://cms.jcmf.cz/osov/

Věc: Akademické fórum VII – K principům organizace vědy a výzkumu
Přílohy:
1. AF-VII: Pozvánka. Program.
2. Ivan Wilhelm: K aktuální situaci (14.10. 2009) ve vztahu k reformě.
3. Jana Musilová: Zásady, postup a harmonogram pro tvorbu koncepce hodnocení výzkumu a
vývoje. Návrh – 13.8.2009.
4. Jiří Zlatuška: White paper on Tertiary Education - problems and shortcomings.
Adresáti:
1. Jan Fischer, předseda Vlády ČR a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace
2. Rada pro výzkum, vývoj a inovace
3. Akreditační komise Vlády ČR
4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
5. Ivan Wilhelm,. vládní zmocněnec pro evropský výzkum
6. Jakub Fischer, vedoucí projektu "Reforma terciárního vzdělávání"
7. Poslanci-VVVMKT+p-VV
8. Senátoři-Předsednictvo+VVVKLP
9. Signatáři dopisu "Tucet otázek o vědě pro politiky"
10. Česká konference rektorů
11 Rada vysokých škol
12 Akademie věd ČR
13. Akademické senáty vysokých škol
14. Studentská komora Rady vysokých škol
15. Učená společnost ČR
16. Emeritní rektoři
17. Asociace výzkumných organizací
18 Rada vědeckých společností ČR
19. Jednota českých matematiků a fyziků
20. Česká matematická společnost
21. Česká fyzikální společnost
22. Účastníci předchozích seminářů (podle prezenčních listin)
23. Zainteresované instituce a jednotlivci ("undisclosed recipients")

Brno, 17.10.2009
Vážení adresáti,
Při rozeslání Záznamu z Akademického fóra VI (Praha, 17.9.2009) bylo avizováno
Akademické fórum VII s tématem K principům organizace vědy a výzkumu, 22.10.2009.
Připojená pozvánka s programem a třemi přílohami informuje o jeho jednotlivostech.
Při jednání v Učené společnosti ČR 15.9.2009 s tématem "Tucet otázek o vědě pro
politiky" zazněl poukaz na prvky sousloví "peníze–moc vs. otevřenost–odbornost" a možnost
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antagonistického i neantagonistického přístupu k úvahám o jejich upřednostňování či deficitu.
Akademické fórum VII přináší další doklady o prospěšnosti otevřenosti jako základního
předpokladu úspěchu jakýchkoli obecně prospěšných postupů v organizaci vědy a výzkumu.
Informace o aktivitách Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF jsou vyvěšeny
na webových stránkách http://cms.jcmf.cz/osov/.
Se srdečným pozdravem
za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz
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