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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

BRNO: PERSPEKTIVY TECHNICKÝCH VĚD 
PRAHA: METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU 

 
10. ledna 2011 – Občanské sdružení Fórum Věda žije! zve v rámci diskusního dne věnovaného 
metodice hodnocení výzkumu na dvě panelové debaty, které se 13. ledna 2011 uskuteční  
v Brně a v Praze. Brněnská diskuse Perspektivy technických věd bude zaměřena na technické obory, 

v nichž je otázka hodnocení vědeckých a výzkumných výsledků obzvláště složitá. Debata v Praze se 

bude zabývat dosavadním vývojem, aktuálním stavem a chystanými změnami Metodiky. 
 

Obě akce se uskuteční ve čtvrtek 13. ledna 2011 
Praha: 16 h, Modrá posluchárna, Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1 
Brno: 17 h, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Botanická 554/68A, Brno-Ponava 
 
Hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací patří mezi nejaktuálnější a nejbouřlivější témata vědní 

politiky. Bezprostředně se dotýká všech výzkumných institucí, týmů i jednotlivců. „Právě stávající 

česká metodika hodnocení – známá jako kafemlejnek – je světovým unikátem a v nedávné minulosti  

vyburcovala vědce k protestním akcím," říká předseda Fóra Věda žije! Martin Krummholz. 

 

O žádoucí změně metodiky hodnocení vědecké práce se lze dočíst i v programovém prohlášení 

Nečasovy vlády. Vládní prohlášení i vědecká komunita se shodují na potřebě nového systému, který 

by hodnotil především kvalitu. „Žádný takový návrh zatím na stole neleží. Současné úpravy metodiky 

hodnocení se podobají leštění motoru, ze kterého ovšem vypadávají válce. Kdy a kým bude zahájena 

tvorba nového systému hodnocení a od kdy by měl začít platit, není dosud vůbec jasné," upozorňuje 

za organizátory debat Marek Piliarik z Fóra Věda žije!  

 

Diskutovat budou v Brně i v Praze přední odborníci, jejichž práci a pracovní podmínky metodika 

významně ovlivňuje. Kromě kritiků kafemlejnku se debat zúčastní též odborníci, kteří se na tvorbě 

metodiky podíleli či podílejí. Účast v auditoriu přislíbilo rovněž několik politiků, do jejichž gesce spadají 

právě věda a výzkum. 

 

„Fórum Věda žije! těmito akcemi pokračuje ve své dlouhodobé činnosti, jejímž smyslem je přispět  

k otevřenému věcnému dialogu na aktuální témata české vědy, zdejších politik výzkumu  

a vzdělávání,“ dodává za organizátory Krummholz. 
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v BRNĚ budou diskutovat: 
prof. Michal Kotoul, VUT Brno 

prof. Jitka Moravcová, VŠCHT Praha 

prof. Karel Pospíšil, Centrum dopravního výzkumu 

prof. Michal Šebek, ČVUT Praha 

prof. Miroslav Tůma, Ústav informatiky AV ČR 

 

v PRAZE pak: 
dr. Pavel Baran, ředitel Filozofického ústavu AV ČR 

doc. Jakub Fischer, prorektor VŠE v Praze 

prof. Jana Musilová, prorektorka MU v Brně 

prof. Zdeněk Němeček, MFF UK, předseda komise RVVI pro hodnocení vědeckých výsledků 

doc. Michal Stehlík, děkan Filozofické fakulty UK v Praze 

 

(Pražská diskuse je organizována ve spolupráci s neformální iniciativou vyučujících.) 
 
Kontakt pro novináře: 

Brno – Marek Piliarik, 777 012 991 

Praha – Irena Smetáčková, 607 527 749 

Martin Krummholz, 775 683 090 

 
      


