
Odborná skupina Pedagogická fyzika České fyzikální společnosti, sekce JČMF  
pořádá seminář
Aktuální problémy hodnocení výzkumu
Brno, pátek 28. března  2008, 10:00-13:00, 14:30-15:30

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 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.

Tematické okruhy: 
1. Specifika výzkumu v oblastech vzdělávaní a hodnocení jeho výsledků. 
2. Problematika světových databází pro evidenci výsledků výzkumu a vývoje. 
3. Oborová specifika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.
4. Základní pravidla statistického zpracování výsledků.
5. Jednotlivosti. (Příklad: Pravidla zápisu číselných údajů a dosah jejich nedbání.) 

Seminář je organizován bez poplatku. Zaregistrováni budou zájemci, jejichž  Registrační list dojde do 24. 3. 2008.  Registrovaným účastníkům bude program semináře zaslán elektronicky 25. 3. 2008 na adresu uvedenou v Registračním listu.

Seminář nemá žádnou rozhodovací pravomoc; nebude na něm přijímáno žádné usnesení. Jeho smyslem je informovat grémia a jednotlivce zabývající se oficiálně hodnocením výsledků výzkumu    o názorech části vědecké komunity na tuto problematiku a napomoci tak ke zlepšení odborné úrovně příslušných procesů a jejich výsledků. 

Seminární adresa:   janas@ped.muni.cz 

Přípravný výbor semináře:  
Předseda:  Prof. Bedřich Velický, CSc.
Členové:   Doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., Doc. RNDr.  
                 Josef Janás, CSc., Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. 

V Brně a v Praze, 5. března 2008


Za OS Pedagogická fyzika ČFS JČMF


Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.                                                    Prof. Bedřich Velický, CSc.
            místopředsedkyně                                                                                 předseda
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Brno, Kotlářská 2, pavilon 6 – Fyzika, posluchárna F1
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Vyplněný Registrační list odešlete do  24. 3. 2008  na adresu   janas@ped.muni.cz.
Jméno a příjmení (s tituly):


E-mail:


Adresa pracoviště:



Příspěvek:

   ANO              NE

Název příspěvku:                                            




Anotace příspěvku (do 1500 úhozů):






















