Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků
Vysokoškolská a vědní politika 1989–2019: Fakta a názory II / III 20.6.2013
AF-XLII

Záznam z XLII. Akademického fóra
http://jcmf.cz/osov

Vysokoškolská a vědní politika 1989–2013: Fakta a názory II / III
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 20. června 2013, 14:00-17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
Přílohy:
P-1
P-Z
Z-1
Z-2
Z-3
Z-4
Z-5
Z-6

Pozvánka na AF-XLIII s programem.
Průvodní dopis k pozvánce na AF-XLIII a k Záznamu z AF-XLII.
Záznam z AF-XLII.
Účastníci AF-XLII.
Korespondence s 1. místopředsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Korespondence s hlavním vědeckým poradcem předsedy vlády.
(3.5.2013) M. Rychlík: Jak v Brně dali lekci americké Mayo Clinic.
(8.1.2013) Ing. Petr Koška, MBA, ředitel FN U svaté Anny v Brně: Námitka ve věci
průběhu Výběrové komise (Search Committee) [FNUSA-ICRC]. 2 s.,
3 přílohy 3+1+3 s.
Z-7 (18.1.2013) Stanovisko vedení I. Interní-kardioangiologické kliniky a vedoucích
výzkumných subprogramů ICRC k výsledkům výběrového řízení na pozici
ICRC Chair.
Z-8 (17.2.2013) D. Hayes, S. S. Vege, J. M. Hodge III: An Open Letter from the ICRC
Supervisory Board Members.
Z-9 (21.4.2013) R. Novák: An Open Letter from the FNUSA-ICRC Supervisory Board
Member.
Z-10 P. Duchoň: Několik poznámek vnějšího pozorovatele k současnému stavu projektu ICRC.
Z-11 R. Kraus: (text nedodán).
Z-12 P. Piler: Historie, současnost a budoucnost ICRC.
Z-13 M. Černohorský: Spolupráce Mayo Clinic – FNUSA-ICRC je nežádoucí?
Z-14 Komentář ke korespondenci (Z-3) o RVVI.
1. Ze seminární korespondence – O stanovisku Legislativní rady vlády k RVVI.
Po zahájení ve 14:15 a uvítání M. Černohorským byli účastníci (Z-2) seznámeni s dopisem
1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace paní PhDr. M. Kopicové (Z-3),
s reakcí na něj (Z-3) a s komentářem k tomu (Z-14).
2. Ze seminární korespondence – ČKR, RVŠ, Akademie věd ČR vs. RVVI.

Na semináři sdělené odůvodnění neúčasti profesora Haňky, hlavního vědeckého poradce
předsedy vlády, je korigováno poseminárním údajem s objasněním posunu jeho odletu do
Cambridge (Z-4).
Pozornosti by neměl ujít řady institucí a jednotlivců se týkající závěr Poznámky 2 (Z-4): „Je-li
skutečností, že vrcholné akademické instituce a odborné a poradní orgány porušování zákonů
v oblasti jejich působnosti dlouhodobě tolerují, pak v rozporu s obecným zájmem a svými
přirozenými povinnostmi porušování zákonnosti v zemi podporují.“
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3. Nová maturitní zkouška – Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR .
Informaci z Veřejného slyšení v Senátu Parlamentu ČR 11.6.2013 „Nová maturitní zkouška“
podal J. Rákosník a později v diskusi připojili své komentáře i daší účastníci slyšení J Bacílek
a L. Pátý. Podrobný záznam ze slyšení bude zveřejněn péčí pořádajícího senátního výboru na
webových stránkách Senátu. Na webových stránkách Jednoty českých matematiků a fyziků
http://jcmf.cz je výstižná stručná charakteristika k dispozici již nyní.
4. Rekapitulace prezentace Otazníky kolem GA ČR.
J. Kupčík charakterizoval shrnujícím komentářem svou prezentaci na XLI. Akademickém fóru
23.5.2013 „Otazníky kolem „úspěšnosti“ projektů v soutěží Grantové agentury ČR.“
5. Mezinárodního centrum klinického výzkumu FNUSA-ICRC Brno – aktuální dokumenty.

Problematiky FNUSA-ICRC (viz i materiály květnového XLI. kademického fóra) se týkají tyto
dokumenty:
(Z-5) M Rychlík: Jak v Brně dali lekci americké Mayo Clinic.
(Z-6) Námitka tehdejšího ředitele FNUSA Ing. Petra Košky, MBA, Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8.1.2013. 2 strany + příohy 9 stran.
(Z-7)Stanovisko členů vedení I. interní-kardioangiologické kliniky a vedoucích
výzkumných subprogramů ICRC k výsledkům výběrového řízení na pozici ICRC
Chair, adresované ministru školství Prof. Petru Fialovi.
(Z-8) Otevřený dopis tří členů Dozorčí rady ICRC z Mayo Clinic vyjadřují řediteli
FNUSA MUDr. Krausovi nesouhlas s jeho rozhodnutím.
(Z-9) Člen Dozorčí rady R. Novák obviňuje ředitele FNUSA Dr. Krause
z nerespektování Dozorčí rady ICRC. Informuje o tom ministry školství a zdravotnictví
a místopředsedkyni Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
6. Reminicence ICRC 2006-2007
Jako úvod k problematice ICRC připomněl M. Černohorský seminář (2006) a konferenci
(2007) o ICRC a informoval o postoji tehdejšího veení Ministerstva zravotnictví k nim,
patrném z korespondence. Na dopis z 9.12.2006 s obsažnou informací a výzvou k aktivní
účasti na konferenci a k jejímu využití ministerstvem reagoval ministr T. Julínek (v jeho
zastoupení dopis podepsal jeho tehdejší náměstek Marek Šnajdr) dopisem ze dne 19.12.2006,
č.j. VO – 51849/06, se závěrečnou větou „Realizační tým ICRC ani ředitel Fakultní nemocnice
U sv. Anny neshledávají důvod v nynější fázi rozpracovanosti pořádat seminář či konferenci
k předmětné problematice.“ Konference s referáty přednášejících i z MayoClinic se
z Ministerstva zdravotnictví nikdo nezúčastnil. Tehdejší chování ministerstva mohlo budit
představu, dnes oživenou, že se utajuje příprava na budoucí privatizaci nemocnice U sv. Anny.
7. Petr Duchoň, Roman Kraus a Pavel Piler k ICRC.
Problematika FNUSA-ICRC byla pojednána ve vystoupeních, jejichž autory byli P. Duchoň
(Z-10), R.Kraus (text Z-11 nedodán) a P. Piler (Z-12). Referáty podaly ve svém souhrnu dobrý
faktografický přehled. Diskuse k nim, v klíčovém bodě charakterizovaná příspěvkem (Z-13),
objasnila částečně i konfliktotvornou problematiku.
8. Obecná diskuse.
Obecná diskuse, v níž se vyjádřila většina účastníků, se týkala řady probíraných témat. Její
závěr patřil projektu ICRC. Znovu byla zdůrazněna jeho jedinečnost a vysoká prestiž daná
mimořádným partnerstvím ve vědě (M. Malý), komentovaným P. Pilerem
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závěrečným vyjádřením obavy, že pokud nebude možnost dále spolupracovat s Mayo Clinic, je
vysoká pravděpodobnost vzniku komplikací v mezinárodních vztazích.
9. Spolupráce Mayo Clinic – FNUSA-ICRC je nežádoucí?
Poseminární korespondenční příspěvek (Z-13) „Spolupráce Mayo Clinic – FNUSA-ICRC je
nežádoucí?“ podává stručnou charakteristiku vzniku kritického stavu kardinální chybou
českých gesčních orgánů.
10. Vyhlídka na XLIII. Akademické fórum 19.9.2013.
Program zářijového XLIII. Akademického fóra bude zaměřen na perspektivy vysokoškolské a vědní
politiky v duchu naznačeném pozvánkou (Z-1).
XLII. Akademické fórum skončilo popřáním vydařenéhp léta v 17:35.

2.7.2013

Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
cernohorsky@physics.muni.cz
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