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Věda versus politika
Veřejný, volně přístupný seminář se konal ve čtvrtek 24. října 2013, 14:00-17:00,
ve Velké posluchárně v sídle Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha 1, Žitná 25.
AF-XLIV – Přílohy:
P-Z
Z-1
Z-2
Z-3
Z-4
Z-5
Z-6

Průvodní dopis k k Záznamu z AF-XLIV.
Záznam z XLIV. Akademického fóra.
Účastníci XLIV. Akademického fóra.
Teze: Tomáš Baťa (1932), Ralf Dahrendorf (2003), Karel Engliš (1932).
RVVI: Dopis předsedovi vlády a předsedovi RVVI Ing. J. Rusnokovi (15.10.2013).
RVVI: Dopis předsedovi České konference rektorů Prof. V. Hamplovi (19.10.2013).
RVVI: Korespondence s předsedou Rady vysokých škol Doc. J. Fischerem (19.10.1913–
21.10.2013).
Z-7 M. Černohorský: K mylnému vyjádření prezidenta republiky o pozvání do Karolina na
předání jmenovacích dekretů.
Z-8 Jiří Chýla: Co dluží politika vědě a co věda politice (společnosti).
Z-9 Jiří Zlatuška: Žebříčky univerzit – nejlepší instituce i ti ostatní.
Z-10 Jiří Rákosník: Národní systém nákupu elektronických zdrojů informací: Budeme mít
v roce 2016 elektronickou knihovnu CzechELib? Informace o konferenci KRE
Knowledge – Research – Education pořádané Národní technickou knihovnou 3.-4. října
2013 v Praze.
Z-11 Jiří Rákosník: Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací.
Z-12 Z diskuse k organizaci vědy.

1. Uvítání. Aktuální teze.
Po zahájení ve 14:15 a uvítání účastníků (Z-2) komentoval M. Černohorský program
semináře s poukazem na aktuálnost tezí T. Bati, K. Engliše a R Dahrendorfa (Z-3) jak v jejich
obecém významu,tak pro kokrétní vztah k nezákonnému stavu v Radě pro výzkum, vývoj
a inovace.
2. Ze seminární korespondence.
2.1. Dopis panu premiérovi ze dne 15.10.2013 (Z-4) konstatuje nefunkčnost podpůrného
aparátu předsedy vlády, když nedochází k nápravě nezákonnosti v grémiu, jehož je předsedou.
Stejně jako předchozí tři dopisy o neúctě k zákonu v RVVI (26.7.2013) a o obnově právního
stavu v RVVI (29.7.2013, 25.9.2013) zůstává i dopis z 15.10.2013 bez reakce.
1

2.2. Působnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace se bytostně dotýká vysokých škol. Dalo
by se tedy očekávat, že se jejich reprezentace, Česká konference rektorů a Rada vysokých škol
s využitím svého široce disponibilního odborného potenciálu postarají o nápravu tam, kde
orgány státní správy včetně ústavních činitelů a jejich aparátů selhávají. Reakce předsedy
České konference rektorů a předsedy Rady vysokých škol na dopisy z 19.10.2013 (Z-5, Z-6-1)
lze vnímat jako pozitivní signály přejít od dosavadní pasivity ke konstruktivním zásahům. Je
však namístě poznamenat, že autoři postupu navrženého v Radě vysokých škol (Z-6-2, Z-6-3)
se jeho realizací odborně závažně zkompromitují, jak lze snadno vyvodit z textů zveřejněných
v uplynulých dvou letech v materiálech Akademického fóra a jak je to patrné i z nynějšího
písemného vyjádření (Z-6-4).
2.3. Aktuální poseminární korespondenční položkou je dopis třem bezprostředně zainteresovaným rektorům o mylném vyjádření prezidenta republiky stran jeho postavení při zvaní na
předání dekretů nově jmenovaných profesorů (Z-7).
3. Jiří Chýla: Co dluží politika vědě a co věda politice.
Obsahovým těžištěm XLIV. Akademického fóra byl výklad Jiřího Chýly k pezentaci (Z-8),
která je při čtení velmi dobře sdělná pro toho, kdo výklad slyšel, nebo kdo je s problematikou
velmi dobře obeznámen včetně řady specifických jednotlivostí. Čtenář, který je odkázán jen na
prezentaci, může u leckterého hesla postrádat bližší objasnění, nicméně tak podstatu problémů
může i bez komentáře vyrozumět.
4. Jiří Zlatuška: Žebříčky univerzit – nejlepší instituce i ti ostatní.
Text Jiřího Zlatušky (Z-9) byl připojen už k pozvánce. Mimo jiné je v něm srozumitelně
objasněno, jak nenáležité je novinářské sdělení o „propadu“ Univerzity Karlovy, nebo
nedocenění úspěchů těžko zachytitelných technologií žebříčků (medailové umístění architektů
z ČVUT).
5. Půlhodinová přestávka byla využita k individuálním a skupinovým konzultacím a diskusím.
6. Jiří Rákosník: Národní systém nákupu elektronických zdrojů informací: Budeme mít

v roce 2016 elektronickou knihovnu CzechELib? Informace o konferenci KRE
Knowledge – Research – Education pořádané Národní technickou knihovnou 3.-4. října
2013 v Praze. (Z-10)
Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací. (Z-11).
Jiří Rákosník komentoval jako účastník konference KRE 2013 údaje z ní (Z-10) a připojil
přehled o Ceně předsedy Akademie věd ČR za popularizaci (Z-11), jejíž předání se konalo 24.
října 2013 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze.
7. Diskuse.
V rozsáhlé diskusi k organizaci vědy a k tematice s ní spjaté vystoupili téměř všichni
účastníci semináře. Písemně předali příspěvek Vladimír Čechák a Vladimír Nekvasil,
poseminárně připojil svůj někdejší korespondenční příspěvek z XXII. Akademického fóra
(15.4.2010) Martin Černohorský. Jejich texty jsou v příloze Z-12.
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8. XLV. Akademické fórum „Věda versus politika II“ se koná ve čtvrtek 28. listopadu
2013.
XLIV. Akademické fórum skončilo v 17:15.
5.11.2013
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., předseda
Seminární adresa:
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.,
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
611 37 Brno
cernohorsky@physics.muni.cz tel. 605 707 876

Adresáti bcc:
Ing. Jiří Rusnok, předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Mgr. Marie Benešová, ministryně spravedlnosti, předsedkyně Legislativní rady vlády
PhDr. Miroslava Kopicová, 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministryně spravedlnosti, místopředseda LRV
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., předseda České konference rektorů
Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., předseda Rady vysokých škol
Mgr. Miroslav Jašurek, předseda Studentské komory Rady vysokých škol
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., předseda Akademie věd ČR
RNDr. Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků
RNDr Alice Valkárová, DrSc., předsedkyně České fyzikální společnosti
Členové České konference rektorů
Členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Zainteresované instituce a jednotlivci
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