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Odborná skupina ČFS JČMF Organizace výzkumu pořádá  

 

seminář Perspektivy 
 

ve čtvrtek 29. ledna 2009, 14:00–16:30  
 

ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25 
 
 

Seminář je veřejně přístupný. Vítáni jsou zájemci o dobrou legislativu výzkumu, zejména 
příslušníci akademické obce s informacemi o vlastních legislativních návrzích, které oni sami 
nebo jejich instituce už propracovávají nebo připravují, a to pro tyto oblasti: 
1. Legislativa pro výzkum a jeho infrastrukturu. 
2. Legislativa pro Akademii věd. 
3. Legislativa pro vysoké školy a pro Akreditační komisi. 
Písemná sdělení (viz Program, bod 6) mohou na adresu cernohorsky@physics.muni.cz zaslat 
i zájemci, kteří se eventuálně nebudou moci semináře zúčastnit. 
 
Program: 
 

14:00–14:10   Registrace. 
14:15–14:25 1. Zahájení. 

Rekapitulační zkratka seminářů Představy a Skutečnost a jejich odezva. 
Charakteristika seminářů Akademické fórum I–II–III. 
Legislativní aktivity probíhající nebo připravované v akademické obci: 
I  – Organizace výzkumu. Infrastruktura. Hodnocení. 26. 2. 2009 
II – Vysoké školy. Akreditační komise. 26. 3. 2009 
III – Akademie věd 30. 4. 2009 

14:25–14:35 2. Jiří Rákosník: Informace z jednání Výboru Poslanecké sněmovny 
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (21.1.2009) 
a jeho Podvýboru pro vědu a vysoké školy (20.1.2009). 

14:35–14:45 3. Jana Musilová: Poznámka ke zpracování dat při hodnocení výzkumu. 
14:45–15:00 4. Orientační diskuse k problematice zákona č. 130 a Bílé knihy. Finance. 
15:00–15:30 5. Přestávka. Příprava návrhů. 
15:30–15:35 6. Předání stručných písemných sdělení pro zápis o probíhajících nebo 

připravovaných legislativních aktivitách institucí, týmů a jednotlivců. 
Projekty podporované Fondem rozvoje vysokých škol, grantovými 
agenturami a jednotlivými institucemi. 
Aktivity (1) ukončené, (2) připravené, (3) připravované, (4) uvažované.  
Přihlášky do diskuse. 

15:35–16:10 7. Diskuse k písemným sdělením a návrhům vlastních legislativních aktivit 
v akademické obci. 

16:10–16:25 8. Všeobecná diskuse. 
16:25–16:30 9. Shrnutí a informace k Akademickým fórům I–II–III. 
16:30  Ukončení. 
 Za Odbornou skupinu ČFS JČMF Organizace výzkumu 
 Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda 


