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Y 6Znny pane profesore,

Jak vite, nemohl jsem se zudastnit XLry Akademick6ho f6ra a nesly5el jsem tedy to, co tam bylo
iedeno. F.ug"jl tedy pouze na materiily, kter6 jste rozeslal a o kterlfch jste se v z6pisu vy16di1l, Le i
kdyi, ,,Ctenai, kterj, je odkazan jen na prezentaci, mfiZe u lecletereho hesla postrddat bliiii objasndni,
nicmind tak podstatu problemfi mfiie i bez komentay'e vyrozumdt ". To je samoziejmE moLn6, piesto
bych r6d vysvdtlil, co jsem ve sv6 piedn65ce na konferenci Horizont 2020 -TEERA, o kter6 se ve
svdm r,ystoupeni na AF zninil profesor Chyla, skutednd iekl.

Konkrdtnd m6m na mysli jeden slide z mdho vystoupeni, kterlf ve sv6 prezentaci (28) uvedl profesor
Chfla jako dislo 9 (Our main problems) a kde vyznadil i6dek ,,with limited ambition to work with
industry".

I kdyZ si myslim, a na konferenci jsem tak6 iekl, Ze akademidti vj,zkumnici se do spolupr6ce
s prumyslem piili5 nehrnou, tak hlavn6 jsem se u toho bodu celkem Siroce rozhovoiil o tom, Ze vEt5i
probl6m vidim v tom, i,e aplikovanil sfera dasto jedn6 s vyso$,mi Skolami a qirzkumnj,mi ristavy jako
s dodavateli a ne jako s v'-fzkumnli?mi partnery. Jako piiklad jsem uvedl to, Ze mne ned6rmo poifudala
jedna celkem znfimi desk6 firma o to abych ji v Cambridge zprostiedkoval vyzkou5eni jejich qiTrobku.
Byli celkem nemile piekvapeni, kdyZ zjistili, Le Carnbid1sk6 univerzita by sice mdla z6jem s nimi
spolupracovat na dal5im vyzkumu, ale nepovaZuj e se zatestovaci laboratoi pracujici na objedn6vku.
Podstatou toho bodu byl tedy spi5e kritika piistupu prumyslu neZ univerzit di v.v.i.. Toto zpouh6ho
pohledu naprezentaci profesora Chyly neni ziejm6 a povaZuji to za nutnd doplnit. Pravda, mohl jsem
to ve svd prezentaci l6pe vyjriLdiit, ale vzhledem k tomu, Ze jsem vdddl, co budu iikat to pro mne a tedy
i pro ridastniky konference nebylo podstatn6.

Pokud jde o slide dislo 12, kde profesor Chyla dodal slova ,,Zbohrepi6trd" tak bych r6d podotkl, Ze
vzhledem k tomu, Ze jsem celou dvoudenni konferenci jaksi uzairal za deskou stranu pied tim, neZ
pronesla sv&j z6vdrednf piispEvek pani M6ire Geoghegan-Quinn, evropsk6 komisaika pro vyzkum,
inovace a v6du, tak jsem povaZoval za vhodnd bliti ve sv6m z6vdru spi5e optimisticky. OK, bylo to
zbohrc pi6ni, ale snad nebylo riplnE nemistn6.

YLieny pane profesore, uvital bych, kdybyste byl tak laskav'_f a tento dopis zaslal v5em, kterym jste
zaslal materifuly zXLIY Akademick6ho f6ra.
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