27. 9. 2018
Hodnocení výzkumu v České republice:
specifika a budoucí výzvy
— Mgr. Michal Petr —

Vysoké školství
v pohybu:
výzvy a odezvy
seriál význačných přednášek
— podzim 2018 —
na Pedagogické fakultě MU

Hodnocení vědy je v současné době ožehavým tématem, zejména v souvislosti s od základů se měnící metodikou. Hodnocení
vědy by mělo být především strategickým nástrojem, v českém
prostředí je však charakterizováno tlakem na publikační činnost,
který může mimo jiné navozovat nepřirozené výzkumné motivace. Přednáška reflektuje především aktuální změny a budoucí
výzvy transformujícího se hodnocení, ale budou zmíněny i podpůrné nástroje hodnocení vědy (například bibliometrie), vědecká
sebeprezentace a efekty hodnocení na chování oborů. Výstupem
přednášky bude detailní přehled principů aktuálního hodnocení
výzkumu v ČR a koncepty jeho implementace do vnitřního prostředí univerzity.

25. 10. 2018
Masifikace a komercionalizace českého
vysokého školství po roce 2000
— PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. —

Chtěné i nechtěné,
plánované i neplánované,
komunikované i nekomunikované,
naplněné i nenaplněné
změny
uvádějí vysoké školství
do pohybu…
Prezentují se jako výzvy
a mají své odezvy…
Cílem seriálu přednášek
je nabídnout prostor
pro prezentaci, analýzu a hodnocení
aktuálních problémů
vysokého školství
a vysokoškolské pedagogiky…

Přednáška Jiřího Smrčky se bude věnovat situaci v českém vysokém školství po roce 2000. Do té doby relativně úzký vzdělávací
sektor se začal otevírat masám studentů a soukromým podnikatelským aktivitám. Zrodily se různé patologické jevy, na které nikdo
nebyl připravený a s nimiž se společnost vyrovnává se zpožděním
a s velkými obtížemi. Přednáška se bude zabývat nejen těmto negativními jevy, ale i dalšími důsledky, které souvisejí s organizací
školství, jeho financováním, hodnocením kvality nebo uplatnitelností absolventů.

8. 11. 2018
Ekonomizácia akademickej kultúry
a pnutia profesijných identít
— Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. —

Prednáška sa bude zaoberať situáciou vysokoškolských učiteľov
v podmienkach súčasných neoliberálnych univerzít. Ekonomizácia univerzitného sektora prebieha z globálneho pohľadu od konca 80-tych rokov 20. storočia, v postkomunistických krajinách
strednej Európy zhruba od začiatku milénia. Prináša zásadné
zmeny v chápaní zmyslu univerzít a univerzitného vzdelávania,
v pracovných podmienkach akademikov, v kultúre organizácie,
ako aj v povahe poznania, ktoré univerzity produkujú. Súčasní
vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia sú síce prirodzene
socializovaní do tejto novej kultúry, no zároveň sa stávajú fragilnou skupinou pracovníkov – najmä v pracovnom a kariérnom
zmysle slova. Nová situácia je analyzovaná cez aktuálne medzinárodné štúdie v tejto oblasti, ako aj cez viacero existujúcich výskumov autora k tejto téme.

Přednášky se konají vždy od 15:30 do 17:00
v Galerii RUV v prostorách Pedagogické fakulty MU,
Poříčí 9 (suterén).
www.ped.muni.cz

