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Diskusní příspěvky 

M. Feistauer: K systému GAČR. 
M. Malý: Poznámky k vystoupení rektora Tomáše Zimy O univerzitách, vysokých školách a vědě. 
Libor Pátý: K 25. výročí založení Kruhu nezávislé inteligence. 

 
K systému GAČR 

Miloslav Feistauer 

Systém GAČR by se měl změnit: 

a) Neměly by se účtovat mzdy, což odčerpává velké množství finančních prostředků a snižuje 
počet uspokojených projektů. 

b) Zpravodajové z příslušných panelů hodnotící projekty by měli zdůvodnit udělení hodnocení A, 
B nebo C. Bez tohoto zdůvodnění není hodnocení objektivní. 

 

Poznámky k vystoupení rektora Tomáše Zimy 
 O univerzitách, vysokých školách a vědě. 

Miroslav Malý 
 

1. Tvůrčí práce, věda a výzkum na VŠ je podmínkou pro zajištěníkompetence ve vzdělávání. Je 
proto třeba vytvářet podmínky pro takové činnosti – tam patří i financování. Bylo by žádoucí, 
aby ČKR podpořila váhu institucionálníhofinancování, ale i takové parametry financování 
vzdělávací činnosti – např. zvýšit váhu parametru „K“. 

2. Ke změnám legislativy přistupovatr opatrně. Mnohé lze dosáhnout i v rámci současné 
legislativní úpravy. Podle mého soudu  kupř.  akreditace nejsou takový strašák, jak se někdy 
připomíná, a to zejména v souvislosti se změnou koncepce (akreditační agentura atd). Případná 
změna nemusí přinést očekávaný přínos  –  zejména na relevanci a kvalitu studijníchoborů. 

3. Ne všechno by se mělo posuzovat skrze indexy a finance. Výzkumné a vzdělávací instituce by 
měly hledat opory ve společnosti a opírat se o důvěru v naplňování svého poslání. 

 

K 25. výročí založení Kruhu nezávislé inteligence 

Libor Pátý 
 

Evropský kulturní klub spolu s Radou českých vědeckých společností  zvou na 195. podvečer 
EKK ve čtvrtek 3. dubna 2014 v zasedací  místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, 

Národní 3, Praha 1  od 17:00.  

Program: Kruh nezávislé inteligence před 25 lety a česká inteligence dnes. 

Kruh nezávislé inteligence vznikl začátkem roku 1989 na Fyzikálním  ústavě ČSAV. Podnětem 
byla potřeba vyjádřit své námitky k direktivnímu  řízení vědy ze strany Akademie. V dubnu a 
v květnu téhož roku vznikla  myšlenka zřídit společenství intelektuálů nejen z okruhu vědy, ale i  
kultury, historie a filosofie. Výbor KNI se scházel střídavě v bytech jednotlivých členů. Postupně  
se ke Kruhu připojovaly zajímavé osobnosti jako například Václav  Benda, Miroslav Katětov, 
Miloš Zeman a další. 

Redakční poznámka:  
Úvodní slovo na podvečeru EKK 3.4.2014 přednesl L. Pátý (byl předsedou Výboru KNI).  


