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Praha 25. dubna (ČTK) - Mladí vědci z fóra Věda žije! tvrdí, že s nimi členové vládní Rady pro
výzkum, vývoj a inovace odmítají komunikovat, ignorují je a někteří jsou i arogantní. Ze 17 radních,
kterým mladí vědci poslali otázky týkající se jejich působení v radě a dalšího fungování rady,
reagovalo jen sedm oslovených a na dotazy skutečně odpověděli jen čtyři, uvedla předsedkyně fóra
Helena Janíčková. Vůbec neodpověděl ani premiér Petr Nečas (ODS), který je předsedou vládní rady.
Postoj radních je podle Janíčkové dokladem toho, že rada neslouží svému účelu a že ani samotným
členům není jasné jejich poslání v tomto důležitém poradním orgánu vlády.
Mladí vědci chtěli po radních vědět například, jaké jsou podle nich tři nejdůležitější úkoly současné
rady, čím osobně hodlají přispět k efektivní činnosti rady či jak hodlají při své práci využít závěry
auditu společnosti Technopolis. Audit označil nynější metodiku hodnocení výsledků vědecké práce,
kterou vědci kritizují, za škodlivou.
Člen rady psychiatr Cyril Höschl mladým vědcům odepsal, že o své práci informovat vůbec nehodlá.
"Necítím v sobě dostatečnou ochotu zodpovídat se ze své práce každému, kdo mi napíše a koho ani
neznám. Mám momentálně spoustu důležitějších věcí na práci," cituje Janíčková z Höschlovy
odpovědi. Naopak podrobnou odpověď zaslali člen rady Tomáš Jungwirth a její místopředseda Petr
Fiala. Oba uvedli mezi hlavními úkoly rady práci na nové metodice hodnocení výsledků vědecké práce
a výhledové financování vědy ze státního rozpočtu.
Fórum Věda žije! je občanským sdružením, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědeckou
obcí, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskusi o vědní politice
a reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké a výzkumné práce.
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