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Jednota českých matematiků a fyziků 
ČESKÁ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOST 
Odborná skupina Organizace výzkumu                                                                   4 přílohy 

 
 
 

Zápis ze semináře „Skutečnost“,  
 

konaného ve čtvrtek 27. listopadu 2008, 14:00-16:30, 
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25 

 
 
 

Přítomni: 

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.  Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU 
RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.                   Ú stav jaderné fyziky AV ČR               
RNDr. Zdeněk Jirák, CSc. Fyzikální ústav AV ČR                         
Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. *                   Univerzita Pardubice 
Doc. RNDr.Jan Obdržálek, CSc.               Matematicko-fyzikální fakulta UK                            
RNDr.Jiří Rákosník, CSc.                          Matematický ústav AV ČR 
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.               Centrum pro studium vysokého školství Praha 
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Matematický ústav SU Opava   
Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.                      Jednota českých matematiků a fyziků 
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.                  Fakulta informatiky MU  Brno                            
* Přítomen po přestávce. 
 
Omluvili se:  
pro účast na jednání Vědecké rady Univerzity Karlovy 
předsedkyně Učené společnosti ČR Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., (zastupováním pověřen 
vědecký tajemník US ČR RNDr. Zdeněk Jirák, CSc.) a vládní zmocněnec pro evropský výzkum 
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.; 

z důvodu zahraniční cesty 
předseda Rady vysokých škol Prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., a rektor Slezské univerzity  
Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.;  

z jiných důvodů 
předseda Rady vědeckých společností ČR Prof. MUDr. Ivo Hána, DrSc., (zastupováním pověřen 
místopředseda RVSp ČR Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.), místopředsedkyně OS ČFS JČMF OV 
Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., a rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Prof. MVDr. 
Vladimír Večerek, CSc., MBA. 

Rektor Univerzity Pardubice Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., sdělil předem, že se bude moci semi-
náře zúčastnit kvůli jednání na MŠMT až po přestávce. 
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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). 

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 

15:15 - 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. 

 
1.  ZAHÁJENÍ.  Seminář zahájil ve 14:15 předseda OS ČFS JČMF Organizace výzkumu M. Čer-
nohorský uvítáním účastníků semináře, sdělením o omlouvajících se a připomenutím, že 
v jednání se vyjde ze shrnutí výsledku semináře „Představy“ (23.10.2008), z odezvy na něj a 
z dřívějších reakcí na aktivity OS ČFS JČMF Organizace výzkum (Příloha 1 – Reakce). Poukázal 
na možnost vyjádřit se k otázce JE ÚČELNÉ UVAŽOVAT O USTAVENÍ AKADEMICKÉHO FÓRA? 
(Příloha 2 – Akademické fórum) a uvést náměty a informace týkající se organizace výzkumu 
(Příloha 3 – Náměty). Bylo přečteno vyjádření místopředsedkyně J. Musilové (Příloha 2).  
 
2.  LEGISLATIVNÍ AKTIVITY –  INFORMACE KE STAVU V AKADEMICKÝCH INSTITUCÍCH. 
Z reakcí z Akademie věd, Rady vysokých škol, Učené společnosti ČR a Rady vědeckých 
společností ČR (Příloha 1) je zřejmé, že v současné době žádná z těchto institucí nevypracovává 
samostatně záměry nebo i paragrafované znění nějakého zákona a že se k tomu ani nechystá. 
Z Akreditační komise a z České konference rektorů jako institucí odezva dosud nedošla, jako 
jednotlivci projevili o zasílání informací zájem rektoři Univerzity Karlovy V. Hampl (14.6.2008), 
Univerzity Pardubice J. Málek (18.6.2008) a Slezské univerzity R. Žáček (16.6.2008).  
Jako významný doklad smysluplnosti legislativní aktivity samotné akademické obce byla uve-
dena mimořádná tisková konference Univerzity Karlovy (20.11.2008) o jejím vlastním návrhu 
zákona o univerzitních nemocnicích.  
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3.  KOREKTURY A DOPLŇKY K INFORMACÍM. 
Účastníci semináře stvrdili, že – pokud situaci v příslušných institucích znají – konstatování 
uvedené v první větě bodu 2 odpovídá skutečnosti. Pro přípravu semináře „Perspektivy“ 
(29.1.2009) je žádoucí doplnit údaje o autentická vyjádření Akreditační komise a České konfe-
rence rektorů  
 
4.  INFORMATIVNÍ DISKUSE. 
4.1. V souvislosti s možností vyjádřit se k účelnosti úvah o ustavení Akademického fóra (Pří-
loha 2) se konstatovalo, že primárně jde o zjištění, s čím lze počítat, pokud jde o legislativní 
aktivitu ve vrcholných akademických institucích. Ukáže-li se, že mají v úmyslu postupovat 
samostatně nebo ve spolupráci například po vzoru Univerzity Karlovy, budou úvahy o Akade-
mickém fóru bezpředmětné, narozdíl od případu, že by dosavadní stav měl přetrvávat.  
4.2. Vyjádření vědeckého tajemníka Učené společnosti ČR Z. Jiráka a informace místopředsedy 
Rady vědeckých společností ČR Š. Zajace jsou uvedeny v Příloze 2. 
 
5.  DISKUSE K AKTIVITĚ. 
Hodnotná diskuse dík účasti rektora J. Málka, člena Rady pro výzkum a vývoj, se odvíjela kolem 
obecného problému tvorby návrhů zákonné normy institucí, jíž samotné se norma bezprostředně 
týká. Je to možná právě tento aspekt, pro který se v některých prostředích o vlastní tvorbě návrhů 
norem neuvažuje. Oficiální stanovisko samotných institucí v této otázce není účastníkům semi-
náře známo. 
 
6.  SHRNUTÍ.  Seminář „Skutečnost“ nesplnil svůj účel bezezbytku.  Je žádoucí dosud chybějící 
informace získat a závěrečný seminář trojice Představy–Skutečnost–Perspektivy připravit se 
znalostí situace ve všech oslovených akademických institucích. 
 
7.  SEMINÁŘ „PERSPEKTIVY“ (29.1.2009). 
Předběžný program semináře „Perspektivy“ je v Příloze 4 - Perspektivy.  
Seminář skončil v 16:55. 
 
POZNÁMKA.  Na poseminárním jednání OS ČFS JČMF Organizace výzkumu bylo dohodnuto 
pokusit se upřesnit povahu a rozsah legislativních aktivit akademických institucí a zjistit zájem o 
vystoupení představitelů zainteresovaných institucí na semináři „Perspektivy“.  
 

30. 11. 2008  

 Za OS ČFS JČMF Organizace výzkumu 
 Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 


