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Věc: Legislativa pro vědu a výzkum 
Přílohy: Záznam z AF-VI (příloha P-0) + 12 příloh P-1 až P-12. 
 
Adresáti: 
 

  1. Jan Fischer, předseda Vlády ČR a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace  
  2. Rada pro výzkum, vývoj a inovace  
  3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
  4. Ivan Wilhelm,. vládní zmocněnec pro evropský výzkum 
  5. Jakub Fischer, vedoucí projektu „Reforma terciárního vzdělávání“ 
  6. Poslanci-VVVMKT+p-VV  
  7. Senátoři-Předsednictvo+VVVKLP 
  8. Signatáři dopisu „Tucet otázek o vědě pro politiky“ 
  9. Česká konference rektorů   
10  Rada vysokých škol  
11  Akademie věd ČR  
12. Akademické senáty vysokých škol  
13. Studentská komora Rady vysokých škol  
14. Učená společnost ČR   
15. Emeritní rektoři  
16. Asociace výzkumných organizací  
17  Rada vědeckých společností ČR  
16. Jednota českých matematiků a fyziků 
17. Česká matematická společnost  
18. Česká fyzikální společnost  
19. Účastníci předchozích seminářů (podle prezenčních listin)  
21. Zainteresované instituce a jednotlivci („undisclosed recipients“) 

 
 
 

Brno, 28.9.2009 
Vážení adresáti, 

dovoluji si Vám zaslat Záznam ze zářijového Akademického fóra VI „O legislativě pro 
vědu a výzkum“ (příloha P-0). Je v něm seznam všech příloh. V příloze P-2, bod 4, jsou 
stručné charakteristiky příspěvků.   

Z prezentací s číselnými údaji (I. Wilhelm, J. Musilová, J. Rákosník) nebo s poukazy na 
ně (J. Smítal) je vidět, jak je pro práci v předmětné problematice výhodné vyznat se  
v matematice a umět ji aplikovat, a nemuset se uchylovat k voluntaristickým postupům ad hoc 
s jejich napadnutelným uplatňováním. Týká se to všech oborů bez výjimky a všech, kdo  
v oblasti hodnocení pracují. 

Zájemci o obecné aspekty reformy nepřehlédnou článek J. Zlatušky a zájemcům o názory 
politických stran může přijít vhod informace J. Grygara.  

Říjnové Akademické fórum s tématem „K principům organizace vědy a výzkumu v ČR“ 
se připravuje na čtvrtek 22.10.2009. 

 1

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


 2

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     

http://cms.jcmf.cz/osov/
mailto:cernohorsky@physics.muni.cz

