Jednota českých matematiků a fyziků
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST
Odborná skupina Organizace výzkumu

Odborná skupina ČFS JČMF Organizace výzkumu pořádá

seminář Skutečnost
ve čtvrtek 27. listopadu 2008, 14:00 – 16:30
v seminární místnosti v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Program
14:00 – 14:10

Registrace

14:15 – 14:20

1. Zahájení. Komentář k seminářům Představy (23.10.2008) – Skutečnost
(27.11.2008) – Perspektivy (29.1.2009). Poukaz na Poznámky (viz str. 2)

14:20 – 14:30

2. Legislativní aktivity – Informace ke stavu v těchto akademických institucích:
Akademie věd ČR
Rada vysokých škol
Akreditační komise
Učená společnost ČR
Česká konference rektorů
Univerzita Karlova
Rada vědeckých společností ČR

14:30 – 14:40

3. Korektury a doplňky k informacím – písemná sdělení, ústní vyjádření

14:40 – 15:00

4. Informativní diskuse ke komentáři (bod 1) a k informacím (body 2, 3)

15:00 – 15:15

Přestávka

15:00 – 16:00

5. Diskusní vystoupení k aktivitě vlastní nebo i jiné instituce a ke způsobu
eventuální spolupráce s jinými institucemi (s písemnou charakteristikou
vystoupení, určenou pro zápis). Po každém vystoupení krátká diskuse

16:00 – 16:20

6. Všeobecná diskuse. Shrnutí

16:20 – 16:30

7. Informace o semináři „Perspektivy“ (29.1.2009)

16:30

Ukončení

Pro zájemce:
16:35 – 17:30

Možnost konzultativních jednání
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
předseda OS Organizace výzkumu

Poznámky k semináři Skutečnost viz str. 2.
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Poznámky k semináři Skutečnost
Odezvou na výsledky semináře „Představy“ jsou mj. i tato konstatování, resp. názory:
1. Z akademických institucí jsou přinejmenším Česká konference rektorů a Akademie věd ČR
nepochybně schopny samostatně vypracovat návrhy relevantních zákonných norem včetně jejich
paragrafovaného znění. Nebylo-li by tomu tak, obecně přijímaná představa o jejich kompetenci
v oblasti vzdělávání a výzkumu a o úrovni jejich odborného potenciálu by neobstála.
2. Od Akreditační komise, Rady vysokých škol, Učené společnosti a Rady vědeckých společností
lze očekávat samostatná zpracování spíše jen těch částí zákonných ustanovení, které se týkají
jejich vlastní působnosti. V tomto smyslu by však i ony měly vyvíjet potřebnou aktivitu.
3. Pokud kterákoli z uvedených institucí ani sama nevytváří, ani nevyužívá svého odborného
potenciálu k tvorbě paragrafovaného znění zákona, a dokonce ani k formulaci pouhého záměru,
lze hledat vysvětlení – nikoli ospravedlnění – v názorech, jejichž oprávněnost lze zpochybnit
nebo i zcela jednoznačně a právem odmítnout. To však neznamená, že jsou bez vlivu názory jako
například tyto:
– „Úspěch našeho vlastního návrhu by nezávisel na jeho odborné kvalitě, ale na mocenském
zázemí, které nemáme; proti i prokazatelně vadnému návrhu, který má mocenskou
podporu, se sebeodbornější návrh nakonec nemusí prosadit.“
– „O nadvládě moci nad odborností svědčí naše zkušenost, že ani odpovědně zpracované a
odborně nesporné věcné připomínky k návrhům norem, předkládaným do připomínkového řízení, nejsou mocenskými orgány respektovány, a v případě, že respektovány
formálně i jsou, nastávají situace, kdy dohody z připomínkového řízení nejsou z jejich
strany dodrženy.“
4. Předchozí bod 3 je svým obsahem nepochybně problematický a na vysvětlení současného
stavu může sám o sobě těžko stačit. Je velmi pravděpodobné, že samy instituce mají i ještě docela
jiné důvody pro svůj postoj, dosud nesdělené.
5. V akademické obci jako celku má být samozřejmostí spolupráce akademických institucí a
uvnitř každé z nich dobře organizovaná vlastní legislativní aktivita. Bez pracovních skupin
především v České konferenci rektorů a v Akademii věd, které by se v koordinované součinnosti
legislativou systematicky zabývaly a produkovaly vlastní, odborně hodnotné materiály, je malá
naděje, že pro politickou reprezentaci budou tyto instituce při legislativních jednáních partnerem,
kterého je třeba brát opravdu vážně. Představa v části veřejnosti, že takové pracovní skupiny
existují nejen v Akademii věd a v Radě vysokých škol, ale v každé vrcholné akademické
instituci, a že všude kvalifikovaně fungují, je mylná. Náprava by neměla nechat na sebe dlouho
čekat.
Brno, 20. 11. 2008
P.S.
Poznámka k dnešním (20.11.2008) zprávám:
Rektor Univerzity Karlovy dnes ohlásil vypracování paragrafovaného znění návrhu zákona o univerzitních nemocnicích. Při jednání o zákonu bude pozice představitelů akademické obce
podstatně jiná, než by byla, kdyby tohoto návrhu nebylo. Univerzita Karlova a autoři návrhu se
proto velice zasloužili, a nejen o univerzitní nemocnice.
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