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Odborná skupina Pedagogická fyzika České fyzikální společnosti, sekce JČMF,  
pořádá seminář
Aktuální problémy hodnocení výzkumu
Brno, pátek 28. března  2008
Seminář se koná na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, Brno, Kotlářská 2,               pavilon 6 – Fyzika, posluchárna F1.

Současná i připravovaná kritéria hodnocení výzkumu, formulovaná Radou pro výzkum a vývoj s cílem vytvořit mechanismy pro financování výzkumu, obsahují odborně nepřijatelné prvky, které 
v důsledcích představují riziko omezení rozvoje některých oborů, včetně výzkumu v oblastech vzdělávání. Materiály Rady pro výzkum a vývoj však nadto zcela obecně vyvolávají úvahy o možných negativních dopadech rozhodnutí, která na nich mají být založena.

Účelem semináře je zabývat se především jednoznačně identifikovatelnými nedostatky. Upozorněním na ně a včasnou nápravou lze předejít nežádoucím problémům, které by mohly vyústit v nekvalifikované rozdělování velkých finančních prostředků a vést ke zpochybnění odborné kompetence odpovědných grémií či jednotlivců.

Program:
  9:00- 9:55	Registrace.
10:00-10:10	Bedřich Velický: Úvodní slovo k semináři Aktuální problémy hodnocení výzkumu. 
10:10-11:15	Martin Černohorský:  
                        	Metodologie organizace výzkumu a vývoje.
Z anotace: "Slabiny některých prvků v oficiálních materiálech souvisejících 
s koncepčními kroky v organizaci výzkumu a vývoje signalizují problémy, jejichž existence a důsledky mohou rozhodujícím činitelům uniknout. Upozornit na ně je 
v zájmu úspěchu připravované reformy."
		Jana Musilová:
Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje jako jeden z klíčových problémů 
realizace reformy výzkumu, vývoje a inovací v České republice.
Z anotace: "Jednou z nejdůležitějších tezí reformy je financování výzkumu a vývoje na základě hodnocení výsledků. Místům odpovědným za realizaci reformy je proto třeba připravit odborně fundované koncepční materiály a prováděcí předpisy pro hodnocení a financování výzkumu, oproštěné od elementárních nedostatků dosud uplatňovaných oficiálních způsobů hodnocení."
Diskuse.
11:15-11:50	Přestávka.
11:50-12:50	Jiří Zlatuška: 
Problémy uniformního hodnocení publikačního výstupu 
v oborově různorodém prostředí.
Z anotace: "Rada vlády pro výzkum a vývoj byla kdysi koncipována jako poradní orgán vlády, který by měl politikům poskytovat potřebnou odbornou expertízu, kterou v oblasti vědy sami nemají. Zdá se bohužel, že odborná kompetence klesá nepřímo úměrně objemu rozhodovacích pravomocí, které si Rada přisvojuje. Pro reformu systému výzkumu, vývoje a inovací u nás to bohužel není ani trochu dobrý vklad."
		Diskuse.
Petr Ráb:
Klady a zápory Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje RVV:
alternativní návrh Akademie věd ČR na hodnocení výsledků VaV v ČR.
Z anotace: "Vzhledem k tomu, že použití tohoto systému hodnocení a následného rozdělování prostředků může přinést vážné deformace celé oblasti VaV (například nesprávnou alokaci zdrojů, systémové narušení žádoucí spolupráce VŠ a pracovišť AV ČR atd.), AV ČR zpracovala alternativní návrh k metodice hodnocení a rozdělování prostředků. Druhá část příspěvku se proto zabývá tímto návrhem, jehož hlavním východiskem je teze, že vědecký a odborný výkon má kvantitativní a kvalitativní složku a že současná Metodika RVV zcela pomíjí druhou komponentu.
Diskuse.
12:50-13:00	Bedřich Velický: Shrnutí dopoledního jednání a stanovení odpoledního programu.

13:00-14:30	Přestávka.

14:30-15:30	Příspěvky ohlášené během dopoledního jednání a přestávek.
Diskuse a její shrnutí.
15:30		Ukončení semináře.


Výběr ze samizdatových pracovních materiálů Odborné skupiny Pedagogická fyzika FVS JČSMF 
z let 1979–1988 je k dispozici k prohlídce v posluchárně F1 po celou dobu semináře. 

