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Vážení 

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda Vlády ČR, 
Ing. Andrej Babiš, místopředseda Vlády pro ekonomiku a ministr financí, 
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda Vlády pro vědu, výzkum a inovace, 
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministryně spravedlnosti, 
PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
Mgr. Ji ří Dienstbier, ministr pro lidská práva, předseda Legislativní rady vlády, 
a všichni další členové Vlády; 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, 
Podvýbor pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR, 
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, 
Česká konference rektorů, 
Rada vysokých škol, 
Akademie věd ČR, 
Učená společnost ČR,  
a další adresáti  –  zainteresované instituce a jednotlivci.   
 
Věc: Průvodní dopis k Pozvánce na XLIX. Akademické fórum  
        „Vysoké školy a věda“,  Praha, 20.3.2014.______________  

12.3.2014 
Vážení adresáti, 

dovoluji si Vám zaslat Pozvánku na XLIX. Akademické fórum „Vysoké školy a věda “.  

Jak je známo již z čerstvě rozeslaných materiálů Akademického fóra (11.3.2014), jsou 
protagonisty nadcházejících seminářů vedoucí činitelé České konference rektorů rektor 
Univerzity Karlovy Tomáš Zima (20.3.2014) a rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek 
(22.5.2014), ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR senátorka Eva Syková 
(17.4.2014) a členové Vlády vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek 
a ministr kultury Daniel Herman (termíny v jednání) .   

Vystoupení a diskuse k nim s relevantními  informacemi a stanovisky z podia i z pléna 
přispějí k objasnění jevů, týkajících se orgánů působících v oblasti vědy a vzdělávání, 
včetně aktuálních případů typu Grantové agentury ČR. 

Mnozí adresáti by se mohli při náročnosti a rozsahu svých povinností osobně zúčastnit 
jen při zcela mimořádně příznivém souběhu řady okolností. Vyšlou-li některého ze svých 
věcně se dobře orientujících spolupracovníků, může to být ku prospěchu jak obecnému, tak 
jejich vlastnímu. 

S  pozdravem 

      Martin Černohorský,  
      předseda Odborné skupiny Organizace výzkumu ČFS JČMF 
  
Seminární adresa: 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 
cernohorsky@physics.muni.cz, tel. 605 707 876 
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